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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 16 november kl 09:00-17:00 

 
 
Ledamöter Miguel Odhner (S)  Ordförande 
 Anders Holmensköld (M)  1:e vice ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L)  2:e vice ordförande 
 Gun-Marie Daun (KD)  
 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)   
 Marcus Adiels (M)   

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

 
 
 
 
  Miguel Odhner (S) Oskar Ivarsson 
 Ordförande Sekreterare 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information  

5  Redovisning av delegationsbeslut 

Klockan 09:00-09:30 

Antecknas 

4  Kommundirektörens rapport 

 Hallarena vid Yttern 

Föredragande: Haleh Lindqvist  

Klockan 09:30-10:00 

Antecknas 

6  Månadsrapport 

Föredragande: Pia Jakobsson och Ann-Charlott 
Backström 

Klockan 10:00-10:15 

Antecknas 

  Paus 10:15-10:30  

  Ärenden till kommunfullmäktige  

7 KS2022/2268-1 Budget 2023 - Fastställande av skattesats Förslag till 
kommunfullmäktige 

8 KS2022/2255-1 Inriktningsbeslut gällande investering av 
kapacitetsutveckling av Ryaverket (Nya Rya) 

Föredragande: Anders Holm 

Klockan 10:30-10:45 

 

 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

9 KS2022/2036-1 Övertagande - del av väg 168 

Föredragande: Anders Holm 

Klockan 10:45-11:00 

Beslut 

10 KS2022/2035-1 Hyresavtal Bohus Fästning och 
nyttjanderättsavtal Fästningsholmen 

Närvarande: Åsa Berglie 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

11 KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om 
samråd 

Närvarande: Anders Holm 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

12 KS2022/2184-1 Besparing vinterbelysning 

Närvarande: Anders Holm 

Beslut 

13 KS2022/0789-2 Riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän 
inom förskola och skola 

Närvarande: Dennis Reinhold  

Beslut 

   

Lunch klockan 12:00-13:00 

 

 

14 KS2022/2057-1 Revidering - Lokala ordningsföreskrifter Beslut 

15 KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och 
centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 
och 37 m fl i Kungälvs stadskärna 

Beslut 

16 KS2021/2208-4 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 Beslut 

17 KS2022/1894-2 Länsstyrelsens förslag till beslut om 
föreläggande enligt lagen om allmänna 

Beslut 
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vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och 
Kovikshamn 

18 KS2022/2151-1 Inriktningsbeslut insamling av förpackningar 
Kungälvs kommun 

Beslut 

19 KS2022/2203-2 Svar på remiss om föreskrifter gällande 
ersättning till kommuner för insamling av 
förpackningar 

Beslut 

20 KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – 
Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
för äldre personer 

Beslut  

21 KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 
2023 

 

22 KS2022/1839-2 Svar på remiss - promemorian Säkerheter enligt 
miljöbalken 

Beslut 

23 KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av 
Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i 
avgifter för allmänkemikalier och 
bekämpningsmedel 

Beslut 

24 KS2022/2298-1 Granskningsrapport - Uppföljning av 2020 års 
granskningar 

Beslut 

25 KS2022/2299-1 Granskningsrapport - Rapportering av 
granskning av delårsbokslut per 2022-08-31 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

26 KS2022/2214-1 Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv 
Energi AB 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

27 KS2022/2215-1 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab Förslag till 
kommunfullmäktige 

28 SMN2022/0034-
3 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 
2022 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

29 KS2022/2277-1 Revidering av förbundsordning för Bohus 
Räddningstjänstförbund (BORF) 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
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  Övrigt  

30  Rapporter från ledamöter med regionala 
och/eller bolagsuppdrag 

 Rapport efter möte med Orkla 

 Rapport eftermöte med Västtrafik 

 Rapport efter möte med Trafikverket 

Antecknas 

 



166/22 Redovisning av delegationsbeslut - 2022-470 Redovisning av delegationsbeslut : Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-11-16

Delegerade ärenden 
Sammanträdesdatum 2022-11-16 
 
 
 

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 
373/22 KS2020/1622-6 Nyttjanderättsavtal parkering förmån för Diseröd 

1:125 belastande 1:1 
374/22 KS2021/1759-4 Lärken 3, Avtalsservitut, Elektrisk 

starkströmsledning, tecknat avtal 
375/22 KS2022/1295-10 Tilldelningsbeslut i upphandling av julgåva till 

anställda i Kungälvs kommun 
376/22 KS2022/1295-12 Personuppgiftsbiträdesavtal - upphandling av 

julgåva till anställda i Kungälvs kommun 2022 
377/22 KS2022/1356-4 Tilldelningsbeslut direktupphandling av 

arbetsvärderingsverktyg 
378/22 KS-VR2022/0410-3 Upplåtelse av allmän platsmark - 

byggsäck/stenmaterial på parkeringsyta, 
Mjölkekilsgatan 

379/22 KS2021/1412-2 Beslut om samråd för ändring av detaljplan Rollsbo 
Västerhöjd 

380/22 KS2021/1507-1 Fontin 1:10, Markupplåtelseavtal avseende 
fiberoptisk ledning i mark 

381/22 KS2014/2218-45 Delegationsbeslut om granskning för detaljplan för 
bostad och verksamheter, Lycke-Tofta 1:9 och del 
av 1:7 

382/22 KS2021/1918-11 Lägenhetsarrende för duvslag inom Skälebräcke 
1:24 

383/22 KS2022/1643-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

384/22 KS2022/1785-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

385/22 KS2022/1786-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

386/22 KS2022/1787-7 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

387/22 KS2022/2029-1 Servitutsavtal - Kastellegården 1:277 
388/22 KS2022/2051-3 Överklagningsbart beslut – allmän handling 
390/22 KS-VR2022/0261-40 Transportdispenser, september 2022 
391/22 KS-VR2022/0382-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Kulturnatt, olika 

platser Kungälv 
392/22 KS-VR2022/0384-2 allmän platsmark - Byggetablering Arbetsbod 

Container, Komarken vid Utmarksvägen 
393/22 KS-VR2022/0391-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Placering av 

reklamskylt, Hövdingagatan i Kungälv samt 1 st 
skylt vid gångbana efter vändplats.  

394/22 KS-VR2022/0392-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 
att Fästningsholmens event i Kungälv AB, den 13-
15/12, säljer de julgranar som använts vid 
julmarknaden på Bohus Fästning. Försäljningen 
kommer att ske vid Grind- och Entréstugan. 
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395/22 KS-VR2022/0393-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Solberga-Hammar 1:39 

396/22 KS-VR2022/0394-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Skäggstorp 1:6 

397/22 KS-VR2022/0395-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Ianspråkstagande av 
allmän plats, Marstrand 

398/22 KS-VR2022/0396-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Kyrkogatan 16 A 
Marstrandsön 

399/22 KS-VR2022/0399-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 
att Filmlance Internation AB använder allmän 
platsmark på Fästningsholmen i samband med en 
filminspelning 19/9-19/10. 

400/22 KS-VR2022/0400-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Norrmannebo 2:18 

401/22 KS-VR2022/0404-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 
att Lerums Seglargymnasium använder allmän 
platsmark på Koön för uppläggning av jollar i 
samband med ett seglarläger 16-20/10, enligt bilagd 
karta. 

402/22 KS-VR2022/0409-2 Uppställning av container, Villagatan 16 (mittemot) 
Marstrand 

403/22 KS2022/1627-2 Alekärr 1:7, driftavtal avseende Bohusleden till 
förmån för kommunen 

404/22 KS2022/1627-3 Romelanda 1:5, driftavtal avseende Bohusleden till 
förmån för kommunen 

405/22 KS2022/1627-4 Rostock 2:2, driftavtal avseende Bohusleden till 
förmån för kommunen 

406/22 KS2022/1627-5 Rostock 2:23, driftavtal avseende Bohusleden till 
förmån för kommunen 

407/22 KS2022/1627-6 Marieberg 1:19, driftavtal avseende Bohusleden till 
förmån för kommunen 

408/22 KS2022/2001-2 Risby 1:19, avtalsservitut avseende elektriska 
ledningar till förmån till Kungälv Energi AB 

409/22 KS2022/2092-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

410/22 KS2022/2108-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

411/22 KS2022/2112-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

412/22 KS2022/2160-2 Upprättande av ledningsrätt avseende VA på 
Rollsbo 6:12 samt Ytterby-Ryr 1:1 

413/22 KS2022/2218-1 Servitutsavtal Kungälvs kommun och 
Kastellegården 1:470 va-ledningar 

414/22 KS-VR2022/0411-2 Upplåtelse av allmän platsmark - inhägnat 
arbetsområde, Trollhättevägen. Mimers Hus. 
Fasadtvätt och fönsterputsning. 
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415/22 KS-VR2022/0414-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 
att Trädgård & Markmiljö i Väst AB ställer ut 
hänvisningsskyltar trafik i central Kungälv t o m 
18/11. 

416/22 KS-VR2022/0427-2 Upplåtelse av platsmark - Julgransförsäljning 
Vikingatorget och Nordmannatorget 

417/22 KS-VR2022/0428-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Placering av 
containrar, Varvsgatan 12 

418/22 KS-VR2022/0434-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Sjöhed 1:28 

 



167/22 Kommundirektörens rapport -   :

Denna behandling '167/22 Kommundirektörens rapport' har inget tjänsteutlåtande.



168/22 Månadsrapport -   :

Denna behandling '168/22 Månadsrapport' har inget tjänsteutlåtande.
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Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-14

Handläggarens namn
Pia Jakobsson

2022-11-02

Budget 2023 - Fastställande av skattesats (Dnr KS2022/2268-1)

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande har med anledning av rådande ekonomiska läge bett att
behandlingen av budget 2023 med verksamhetsplan och tillhörande dokument sker den 1
december.

Mot bakgrund av att kommunallagen ställer krav på att fastställa skattesatsen i november – med
möjlighet till förändring i december - föreslås ett fastställande av skattesatsen till oförändrad nivå
om 21:44 per skattekrona för 2023.

Juridisk bedömning

Enligt kommunallagen kapitel 11 ekonomisk förvaltning §10 ska budgeten fastställas av före
november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten
fastställas av nyvalda fullmäktige.

§ 11 fastställer att om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en
annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Förvaltningens bedömning

Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige årligen som en del i budgeten. Kommunfullmäktige
fastställer samtidigt de resultatmål med indikatorer som är kopplade till de strategiska målen som
beslutades i samband med rambudgeten varje vår.

Kommunstyrelsens ordförande har med anledning av rådande ekonomiska läge bett att
behandlingen av budget 2023 med verksamhetsplan och tillhörande dokument sker den 1
december.

Mot bakgrund av att kommunallagen ställer krav på att fastställa skattesatsen i november – med
möjlighet till förändring i december - föreslås ett fastställande av skattesatsen till oförändrad nivå
om 21:44 per skattekrona.

Förvaltningen återkommer till kommunfullmäktige den 1 december avseende ärendet Budget 2023
– förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan och VA-resursplan
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Den verksamhet Kungälvs kommun bedriver är en viktig del för att nå målen i Agenda 2030. 
Skattesatsen är en av förutsättningarna i kommunens budget. Skatteintäkterna motsvarar ca 75% 
av kommunens intäkter.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Skattesatsens nivå utgår från programförklaringen från den nya majoriteten Kungälv 2030. 
Skattesatsen är oförändrad 21:44

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Den föreslagna skattesatsen är densamma som för 2022 och innebär oförändrade skattesats för 
medborgaren.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Fastställandet av skattesatsens nivå har i det här ärandet ingen påverkan på 
medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Oförändrad skattesats innebär att kommunens skatteintäkter för 2023 prognosticeras till 3 293 Mkr 
enligt SKR:s prognos i oktober 2022. Det är en ökning med 2,6% jämfört med det prognosticerade 
utfallet 2022.

Förslag till beslut
1. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona för 2023

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Förvaltningsledningen, 

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-14

Handläggarens namn
Marcus Spovell

2022-11-01

Inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av
Ryaverket (Nya Rya) (Dnr KS2022/2255-1)

Sammanfattning

Kungälvs kommuns avloppsvatten går till stor del i tunnel till Ryaverket i Göteborg sedan flera år.

Ryaverket invigdes 1972 och sedan dess har verket byggts ut ungefär vart tionde år för att möta
nya krav. Vid årsskiftet 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det nya miljötillståndet är
tidsbegränsat till och med 2036 och innehåller villkor på att Gryaab ska utreda och ta fram en
handlingsplan för hur anläggningen ska anpassas för att i framtiden klara skärpta utsläppsvillkor
och uppfylla kravet på bästa möjliga teknik samt medverka till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten
kan uppnås.

Verket ska även klara den kapacitetsökning som förväntas med anledning av regionens
befolkningstillväxt.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige:
1. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en utbyggnad och effektivisering av nya Rya.
2. Kungälvs kommun står bakom den finansieringsmodell som föreslås för

delägarkommunerna

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Eftersom Kungälvs kommun är delägare i aktiebolaget Gryab har kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1
§ kommunallagen (2017:725) ansvar för att hålla uppsikt över den verksamhet som bedrivs i
bolaget. Samma ansvar ges styrelsen i Reglemente för kommunstyrelsen. Förslagen till beslut
bedöms vara förenliga med kommunallagens bestämmelser.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kungälvs kommuns avloppsvatten går till stor del i tunnel till Ryaverket i Göteborg sedan flera år.

Ryaverket invigdes 1972 och sedan dess har verket byggts ut ungefär vart tionde år för att möta
nya krav. Vid årsskiftet 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det nya miljötillståndet är
tidsbegränsat till och med 2036 och innehåller villkor på att Gryaab ska utreda och ta fram en
handlingsplan för hur anläggningen ska anpassas för att i framtiden klara skärpta utsläppsvillkor
och uppfylla kravet på bästa möjliga teknik samt medverka till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten
kan uppnås.

Regionen har haft en kraftig befolkningsökning de senaste årtiondena och prognosen visar på en
fortsatt befolkningstillväxt de kommande decennierna. Under 2021 har respektive ägarkommun
tagit fram flödesprognoser utifrån befolkningsutveckling, klimatförändringar samt åtgärder på
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befintligt ledningssystem. Prognosen för befolkningstillväxten är en ökning med 56 % från 2019 
framtill 2055.

Det finns utifrån Gryaabs miljötillstånd en tydlig förväntan på betydligt strängare utsläppskrav efter 
år 2036. Som framgick redan i miljötillståndsprocessen visar Gryaabs utredningar och erfarenhet av 
verket att även om det nuvarande Ryaverket skulle kompletteras med ny teknik skulle den 
nuvarande anläggningen inte nå dessa krav så länge vattenmängderna inte minskas rejält. Att 
vattenmängderna skulle minskas på det sätt som krävs skulle kräva insatser på ledningsnätet på ett 
sätt som inte bedöms möjligt under denna tidsperiod. Mot den bakgrunden finns ett behov av att 
Ryaverkets kapacitet utvecklas.

För att utbyggnaden ska kunna genomföras i tid är det, enligt Gryaab, viktigt att samtliga 
delägarkommuner har tagit ställning till behovet av en fortsatt kapacitetsutveckling av Ryaverket, 
inriktningarna för den och hur finansieringen ska ske.

För att kunna uppnå de reningskrav som Länsstyrelsen angivit att ett större reningsverk bör klara, 
planeras ombyggnation av den befintliga avloppsreningsanläggningen (Rya 1) och en ny 
processarea där en ny avloppsreningsanläggning byggs (Rya 2). Den nya anläggningen planeras 
att byggas på en fastighet som idag ägs av Göteborgs Hamn på mark som angränsar till nuvarande 
Ryaverk. 2021 var det 800 435 personer som var anslutna till Ryaverket. Efter genomförandet av 
Rya 1 och Rya 2, gemensamt kallat Nya Rya, föreslås att Gryaab ska kunna ta emot vatten från 
totalt ca 1300 000 personer.

Gryaab har övervägt alternativet att dimensionera anläggningen för andra reningskrav än vad som 
anges som förväntade i nuvarande miljötillstånd. Miljötillståndet som gäller efter 2036 är ännu inte 
på plats och Gryaab bedömer att det finns ett visst utrymme att påverka kommande reningskrav i 
ansökningsprocessen särskilt om de reningskrav som Länsstyrelsen förespråkar skulle innebära 
orimligt höga kostnader. Alternativet innebär ett risktagande då det innebär att kommande 
miljötillstånd kan innehålla strängare krav än vad Gryaab dimensionerat för. Alternativet är 
dessutom kortsiktigt då Gryaab riskerar att få ett miljötillstånd som är tidsbegränsat på ett sätt som 
försvårar bolagets arbete och möjligheten att genomföra ytterligare kapacitetsutökningar.

Då programmet är i ett tidigt skede och arbetet med hur anläggningen ska designas inte är färdigt 
är uppskattningen av investeringens storlek mycket osäker. Efter genomförd förstudie år 2024 
kommer en grov uppskattning av investeringskostnaden kunna anges. År 2028 efter 
genomförandet av förprojekteringen kommer investeringskostnaden kunna uppskattas närmare. I 
detta skede uppskattas investeringskostnaden till att ligga i intervallet 4 - 6 miljarder kronor och 
beräknas därför i löpande penningvärde.

Bedömning
Förvaltningen ser positivt på föreslagen kapacitetsutveckling av Ryaverket. En utbyggnad ger 
förutsättningar för stadsutveckling i regionen inklusive för Kungälvs kommun. 

Ett utbyggt Rya kommer i högre grad kunna bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för ytvatten, 
såväl havet som mindre sjöar och vattendrag för de anslutna kommunerna. 

Trenderna för samhällsutvecklingen, vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten kommer att 
bli tydligare desto närmare projektets genomförande man kommer. Förvaltningen vill få en 
uppdaterad befolknings- och flödesprognos inför start av respektive steg i projektet såsom förstudie 
år 2024 och förprojektering 2028. I samband med detta vill förvaltningen även att detta stäms av 
med berörd tillsynsmyndighet för bedömande ifall beslutet behöver omprövas. Tidpunkten för när 
det nya reningsverket ska tas i drift ligger långt fram och verket ska vara i drift under många år och 
det är viktigt att anläggningen är framtidssäkrad direkt från start.

Flera av ägarna vill att Gryaab i förprojekteringen skapar och presenterar en flexibel anläggning 
som möjliggör en framtida expansion. Med detta menas att det exempelvis ska finnas utrymme för 
en stegvis utbyggnad/ombyggnad av anläggningen med ny teknik eller om behovet förändras 
utifrån till exempel skärpta uppsläppskrav.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
De strategiska målen som kan göras gällande i detta ärende bedöms innefatta följande:
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
För att uppnå en säker, effektiv och miljömässig avloppshantering så instämmer förvaltningen i 
Gryaabs bedömning enligt nedan:

Gryaabs nuvarande miljötillstånd sträcker sig till 2036 och anger tydliga förväntningar på strängare 
reningskrav därefter. Kraven avser bland annat hur mycket fosfor, kväve och organisk substans 
(BOD) som får släppas ut med det behandlade avloppsvattnet.

Länsstyrelsens förväntningar på reningsvillkor för BOD, kväve och fosfor är styrande för projekt Nya 
Rya tillsammans med dimensionerande inkommande flöden. Under projekttiden, år 2020 – 2036, 
kan eventuellt ytterligare reningskrav tillkomma, till exempel för läkemedel. Gryaab har utifrån de 
föreslagna inriktningarna möjlighet att komplettera anläggningen om sådana krav skulle komma.

Målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 som kan göras gällande i detta ärende bedöms 
innefatta följande:
3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
6 Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
11 Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
14 Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
15 Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem…

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berörs av Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan. Planen är ett strategiskt dokument 
som kan användas som verktyg för att uppnå en fysisk planering som tar hänsyn till rådande 
resursförutsättningar och kommande behov i kommunen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Funktionsmässigt finns ingen större skillnad gentemot hur det fungerar idag. Ökade krav på rening, 
vilket kommer att krävas i framtiden, leder sannolikt till ökade kostnader 2036 jämfört med idag. 
Förvaltningens bedömning är att samordningen via Gryaab ger stordriftsfördelar som minskar 
kommunens kostnad avseende avloppsanläggningar, jämfört med om Kungälv ombesörjt all 
avloppsrening i egen regi.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ingen skillnad i påverkan bedöms förekomma gentemot dagens situation. Nedläggning av Kode 
avloppsreningsverk kan istället minska belastningen för medarbetare.
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Ekonomisk bedömning
Förvaltningen instämmer i Gryaabs föreslagna modell för finansiering med kapitaltillskott från 
delägarkommunerna med 10 % samt en upplåning om 90%. Ett kapitaltillskott via fritt eget kapital 
redovisas som en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Gryaab. Förvaltningen kommer initiera 
en dialog med Gryaab och övriga delägare om var upplåningen bäst sker, hos Gryaab eller hos 
respektive VA-huvudman, utifrån skattetekniska skäl. 

Kungälvs kommuns ägarandel uppgår till 5,4%. Med den investeringsnivå som presenteras i 
dagsläget om 4-6 miljarder skulle kommunens aktieägartillskott bli mellan 21,6 mkr till 32,5 mkr. En 
exakt siffra på investeringen beräknas finnas färdig efter genomförandet av förprojekteringen år 
2028. 

Kungälvs kommun har som VA-huvudman ansvaret för vilket uttag av VA-taxa som ska belasta 
abonnenterna och grovt räknat kommer Nya Rya innebära en taxehöjning med ca 20 %-enheter 
den dag anläggningen tas i drift och avskrivningar påbörjas. Under perioden fram till dess ser 
förvaltningen att de intäkter från försäljning av sidoordnad verksamhet som härrör från 
avloppsvatten (el och gas) löpande bör tillföras VA-huvudmannen genom årligen justerade 
avgiftsuttag och komma VA-kollektivet till gagn. Med detta kommer kostnaden att succesivt fasas 
upp över en längre tid till en långsiktigt hållbar nivå utan att göra drastiska höjningar.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en utbyggnad och effektivisering av nya Rya. 
2. Kungälvs kommun står bakom den finansieringsmodell som föreslås för 

delägarkommunerna.

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Övertagande - del av väg 168, Sparråsvägen till E6 Kungälvsmotet
(Dnr KS2022/2036-1)

Sammanfattning

Trafikverket är idag väghållare för väg 168 som sträcker sig från E6, Kungälvsmotet (Mot #86), via
Ytterby vidare ut till Marstrand.

Trafikverket som väghållare har rätten att bestämma vem som får bygga på statlig väg. Trafikverket
säger att kommunen bör ta över väghållarskapet innan ny väglänk Ekelöv-Kareby är klar, dock
finns ingen garanti att väglänken genomförs.

I och med utebliven satsning på Södra Bohusbanan ställer Västtrafik krav på Trafikverket att bygga
kollektivtrafikfält mellan Ytterby och Kungälvsmotet för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet.

Kommunens bostadsplanering har utgått ifrån att Trafikverket skulle färdigställt väg 168, Ekelöv-
Kareby innan år 2020.Tyvärr har tidplanen flyttats fram och nu är tidplanen för vägprojektet satt till
år 2033. Kommunen ser behov av åtgärder i takt med befolkningsökning och Marstrands
attraktionskraft men inga trafiksäkerhets- eller framkomlighetsåtgärder har genomförts av
Trafikverket de senaste 10 åren. Trafikverket har låtit meddela att pågående eller planerade projekt
längs med väg 168 inte får påverka framkomligheten vilket försvårar möjligheterna för kommunens
exploateringar längs sträckan.

Förvaltningens bedömning är att kommunen är i ett moment 22. Vi ser inte att det är möjligt att låta
Trafikverket bygga om vägen utan att det kommer skapa både fördyring och försening för
kommunen i och med att Trafikverkets tidplan och kostnad inte är i linje med kommunens för
området.

Förvaltningens förslag är att inleda förhandlingar om övertagande av del av väg 168.

Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att inleda förhandling med Trafikverket om övertagande av
väghållaransvar för väg 168 mellan Sparråsvägen och E6 och återkomma till kommunstyrelsen
med förslag till beslut.
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Juridisk bedömning 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens vilja att ta över en väg. 
Trafikverket skriver avtal om övertagande/överlåtande av väg och beslutar i ärendet efter samråd 
med Länsstyrelsen.

Bakgrund
Trafikverket är idag väghållare för väg 168 som sträcker sig från E6, Kungälvsmotet (Mot #86), via 
Ytterby vidare ut till Marstrand. 

I planområdet längs med väg 168 mellan Ytterby, Sparråsvägen och Kungälv, E6 är kommunen 
väghållare för delar av vägarna i det angränsande området. Det finns även enskilda väghållare i 
korsning till väg 168 i området. Statusen på väg 168 inom området är höga trafikmängder, 
begränsad framkomlighet och låg trafiksäkerhet, exempelvis för kort svängfält Christian IVs väg, 
avsaknad av högerkörfält Rollsbokrysset, ingen planskildhet för gång- och cykeltrafikanter.

Aktuell sträcka är som sagt statlig och Regionen ska säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Regionen har bedömt att sträckan behöver avlastas för att möjliggöra för att kommunen ska kunna 
växa i planområdet Kungälv/Ytterby. Regionen beslutade i regional transportinfrastruktur plan 2010 
om ny väglänk och trafikplats på väg 168, Ekelöv-Kareby, en ny länk mellan väg 168 och väg 574 
via E6.

Kommunens bostadsplanering har utgått ifrån att Trafikverket skulle färdigställt väg 168, Ekelöv-
Kareby innan år 2020.Tyvärr har tidplanen flyttats fram i takt med att Trafikverket överlåtit projektet 
på nya projektledare flera gånger vilket medför att tidplanen för vägprojektet nu är satt till år 2033. 
Kommunen ser behov av åtgärder i takt med befolkningsökning och Marstrands attraktionskraft 
men inga trafiksäkerhets- eller framkomlighetsåtgärder har genomförts av Trafikverket de senaste 
10 åren. Trafikverket har låtit meddela att pågående eller planerade projekt längs med väg 168 inte 
får påverka framkomligheten vilket försvårar möjligheterna för kommunens exploateringar längs 
sträckan.

Trafikverket som väghållare har rätten till att bestämma vem som får bygga på statlig väg. 
Trafikverket säger att kommunen bör ta över väghållarskapet innan ny väglänk Ekelöv-Kareby är 
klar, dock finns ingen garanti att väglänken genomförs.
I och med utebliven satsning på Södra Bohusbanan ställer Västtrafik krav på Trafikverket att bygga 
kollektivtrafikfält mellan Ytterby och Kungälvsmotet för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet. 

Kommunens projekt längs med sträckan är bl.a. Arenan och Västra Tunge samt Åseberget och 
samtliga projekt är avhängit projektet väg 168 Ekelöv-Kareby. Det är nästan helt omöjligt för 
kommunen att genomföra projekten utan möjligheten till ombyggnation av befintliga korsningar 
samt byggnation av nya korsningar.
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Figur 1: Karta över planområdet med väghållare, vägområde inom svarta markeringar.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att kommunen är i ett moment 22. Vi ser inte att det är möjligt att låta 
Trafikverket bygga om vägen utan att det kommer skapa både fördyring och försening för 
kommunen i och med att Trafikverkets tidplan och kostnad inte är i linje med kommunens för 
området.

Om utbyggnadstakten ska fortsätta inom planområdet finns det behov av att säkra upp möjligheten 
att omvandla befintliga korsningar och tillföra ny korsning för att avlasta befintlig.

Ombyggnation behövs för att säkra både framkomlighet och trafiksäkerhet för bilister, cyklister, 
gående och resenärer.  Åtgärder som behövs är bl.a.:

 Västra Tunge år 2026 - ny cirkulationsplats + hållplats 
 Arenan 2024/27 - ombyggnad Rollsbokrysset, planskildhet för gång- och cykeltrafik samt 

ny korsning. Motivet till ny korsning är för att avlasta Rollsbokrysset, möjligheten till nya 
bostäder, avlasta Rollsbokrysset från byggtrafik, samt som reserv-/omledningsväg, 
attraktivt Arenaområde (bilfritt torg), planskildhet för gång- och cykel ökar framkomligheten 
för fordon.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunstyrelsen (ärendenivå 2.). Ärendet bedöms uppfylla följande strategiska mål enligt 
https://www.kungalv.se/kommun--politik/styrande-dokument/kommunfullmaktiges-strategiska-mal/

3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen - bedöms uppfyllas då 
ett övertagande ger kommunen möjlighet att få en bättre trafiklösning och större möjligheter till 
flexibilitet i trafikflödet till och från området.
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen - uppfylls delvis 
genom att ett övertagande av vägen möjliggör för de anpassningar kommunen önskar göra i större 
utsträckning än vad som hade varit möjligt med Trafikverket som väghållare. Anpassningar kommer 
att behöva göras vid Rollsbokrysset men även längs sträckan mot Sparråsvägen för att möjliggöra 
övriga delar i de planer som ligger för området och närliggande områden. Dessutom bedöms det 
vara stor skillnad i tidsåtgången gällande möjligheten att genomföra åtgärder med Trafikverket som 
väghållare jämfört med kommunen som väghållare.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Följande mål bedöms vara de mest relevanta kopplande till ett övertagande i detta skede. Även 
andra mål kan bli applicerbara på längre sikt eller pga. positiva följdverkningar. 
Mål: 
3 Hälsa och välbefinnande – underlättas genom ökad tillgång till idrotts- och aktivitetsanläggningar
4 God utbildning för alla – se ovan
5 Jämställdhet – se ovan
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Ökad framkomlighet genom bättre 
infrastrukturlösningar med underlättande av kollektivtrafik.
11 Hållbara städer och samhällen – se ovan. Då anläggningarna blir helt nya fås en effektivare 
energianvändning både genom tekniska lösningar för energieffektivisering och mindre 
energikrävande installationer tillsammans med bättre isolering av byggnaderna.

För mer information om målen se: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-
och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ett övertagande av väg 168 ger kommunen rådighet över sträckan vilket medför möjlighet till bättre 
överenskommelse med intentionerna i våra styrdokument, exempelvis trafikplan och översiktsplan.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ett övertagande av del av väg 168 bedöms positivt ur ett medborgar- och brukarperspektiv då 
åtgärder för att förbättra i trafikmiljöer ligger inom kommunens ansvar och på så sätt kan anpassas 
på ett effektivare sätt.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ett övertagande skulle i detta skede samt i förlängningen underlätta för medarbetarna och 
kommunen i arbetet med att utveckla kommunen avseende bostäder och infrastruktur. Detta då det 
bedöms medföra en enklare process att arbeta internt inom kommunen med förändringar som kan 
röra väg 168, mot att arbeta mot en extern aktör i form av Trafikverket.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningens bedömning är att ett övertagande av väghållaransvaret på väg 168 mellan 
Sparråsvägen och E6 Kungälvsmotet, ca 4 kilometer kommer att ge ökade drift- och 
underhållskostnader på ca 3 miljon kronor / år.

Ersättning av Trafikverket för investeringskostnad för ombyggnation av två befintliga korsningar 
(Christian ivs väg och Rollsbokrysset) bedöms normalt kunna ge ca 10–15 miljoner kronor.

De ökade driftskostnaderna ett övertagande av väg 168 kommer generera uppskattas för 2 
delsträckor enligt nedan:

 Rollsbokrysset – Sparråsvägen 2,5 km = grovt räknat ca 1 350 000:-/år. 
 Kungälvs motet – Rollsbokrysset 1,1 km = grovt räknat ca 1 650 000:-/år

Tillkommande kostnader förvaltningen om ett övertagande sker:
 Drift- och underhållskostnader innebär behov av en utökad budget för drift- och underhåll. 
 Kostnader för ombyggnation av befintliga korsningar bör ersättas av Trafikverket.
 Ombyggnation av Rollsbokrysset finansieras av detaljplan Arenan samt Rollsbo 

Västerhöjd.
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 Ny korsning till väg 168 i höjd med Arenan finansieras av detaljplan Arenan samt Arenan 
bostäder.

 Ombyggnation av väg 168/ Hällebergsgatan samfinansieras av detaljplan för Björkås, 
Västra Tunge och Porteberget.

Tillkommande kostnader för förvaltningen om en överenskommelse med Trafikverket sker:
 Ombyggnation av Rollsbokrysset finansieras av detaljplan Arenan samt Rollsbo 

Västerhöjd.
 Ny korsning till väg 168 i höjd med Arenan finansieras av detaljplan Arenan samt Arenan 

bostäder.
 Ombyggnation av väg 168/ Hällebergsgatan samfinansieras av detaljplan för Björkås, 

Västra Tunge och Porteberget.

I investeringsprogrammet ingår samtliga projekt inom planområdet.

Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att inleda förhandling med Trafikverket om övertagande av 
väghållaransvar för väg 168 mellan Sparråsvägen och E6 och återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag till beslut.

 

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef Samhälle och Utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: Anders Holm, Marcus Spovell, Fredric Arpfjord, Åsa Berglie

För kännedom till: TGP Jenny Bjönness Bergdahl, Projektledning Madeleine Wollbrant
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-14

Handläggarens namn
Karolina Lovric

2022-11-01

Hyresavtal Bohus Fästning och nyttjanderättsavtal
Fästningsholmen (Dnr KS2022/2035-1)

Sammanfattning

Fästningen och Fästningsholmen har länge varit en plats för rekreation och kulturupplevelser för
Kungälvs kommuns medborgare och besökare. Fästningen och stora delar av Fästningsholmen
ägs av Statens Fastighetsverk (nedan kallad SFV).

På den statliga marken finns byggnader som står på ofri grund. Byggnaden Vandrarhemmet på
Gamla Staden 1:12 ägs av Kungälvs kommun. På Gamla Staden 1:11 äger kommunen även en
kioskbyggnad. Föreningslokalerna nere vid vattnet ägs av Kungälvs Roddklubb, bildad 1931.
Centralt placerad på fastigheten Gamla Staden 1:11 finns även en byggnad kallad
”hembygdsgården” som ägs av Föreningen Kungälvs Musei Vänner.

År 2013 tecknade Kungälvs kommun och Statens Fastighetsverk ett lokalhyresavtal för Fästningen
inklusive statens markområden på Fästningsholmen (KS2011/2431). Hyrestiden enligt avtalet är
2013-01-01 tom 2022-12-31. Parterna har varit överens om att förhandla fram ett nytt hyresavtal
som ska börja gälla när det gamla löper ut.

Förvaltningen har tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) arbetat fram ett
nyttjanderättsavtal för Fästningsholmen och ett hyresavtal för Bohus Fästning.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna
nyttjanderättsavtal för Fästningsholmen.
2.Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna
hyresavtal för Bohus Fästning.
3. Ansökan till Statens Fastighetsverk om andrahandsuthyrning av Bohus Fästning

godkänns

Juridisk bedömning

Enligt kommunjuristen bedöms ärendet ligga inom ramen för den kommunala kompetensen och
bedöms inte strida mot lag eller annan författning.

Kommunens byggnader och anläggningar på ofri grund på Fästningsholmen behöver en långsiktig
avtalslösning för att säkra tillgången till marken. Genom att avtala om nyttjanderätt med Statens
Fastighetsverk ges kommunen möjlighet att långsiktigt arbeta med sina egna byggnader och även
göra underupplåtelser till ideella föreningarna med egna byggnader och anläggningar.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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Fästningen och Fästningsholmen har länge varit en plats för rekreation och kulturupplevelser för 
Kungälvs kommuns medborgare och besökare.

Bohus fästning grundlades 1308 av den norske kungen Håkon Magnusson. Under 1500- och 1600-
talen var borgen en viktig del av Danmark-Norges försvar mot svenskarna. Fästningen blev svensk 
vid fredsuppgörelsen i Roskilde 1658. Med åren avtog fästningens betydelse som 
försvarsanläggning och 1789 var dess militära roll över. Utan aktiv funktion medförde det att sten 
från murverken plundrades och återanvändes i byggnationen av staden Kungälv. Plundringen 
stoppades 1838 av kung Karl XIV Johan. Bohus Fästning blev ett statligt byggnadsminne 1935. 

Fästningen och stora delar av Fästningsholmen ägs av Statens Fastighetsverk (nedan kallad SFV). 
Statens fastighetsverk har regeringens uppdrag att förvalta delar av statens fasta egendom. SFV 
lyder under Finansdepartementet och som statlig myndighet ska SFV bland annat främja de statliga 
kulturmiljömålen, de nationella kulturpolitiska målen samt regeringens arbete med Agenda 2030.  I 
Kungälvs kommun förvaltar SFV Carlstens fästning med kringliggande naturområden och flertalet 
öar samt Strandverket, Kastellegården samt Bohus fästning inklusive en större del av 
Fästningsholmen.

Överenskommelse om långsiktig samverkan
Kommunen har under många år bedrivit verksamhet på fästningen, såväl i förvaltningsform som i 
bolagsform. Statens Fastighetsverk och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam 
utvecklingsplan för Fästningsholmen och Bohus Fästning som skulle gälla åren 2010–2020 (Dnr 
2010/570). När utvecklingsplanen löpte ut år 2020 arbetade parterna fram en överenskommelse 
om långsiktig samverkan som ersätter den gamla utvecklingsplanen. Kommunstyrelsen fattade 
beslut om överenskommelsen den 18 maj 2022 (Dnr KS 2022/0801)) och Kommunfullmäktige 
fattade beslut den 30 juni 2022. Överenskommelsen om långsiktig strategisk samverkan gäller i tio 
år från undertecknandet som skedde den 16 september 2022.

Befintligt hyresavtal 
År 2013 tecknade Kungälvs kommun och Statens Fastighetsverk ett lokalhyresavtal för Fästningen 
inklusive statens markområden på Fästningsholmen (KS2011/2431). Hyrestiden enligt avtalet är 
2013-01-01 tom 2022-12-31. Parterna har varit överens om att förhandla fram ett nytt hyresavtal 
som ska börja gälla när det gamla löper ut. 

Andrahandshyresgäst
År 2019 beslutade Kommunstyrelsen (Dnr 2019/0356) att hyra ut fästningen i andra hand till en 
privat aktör. Tillstånd söktes och erhölls från fastighetsägaren SFV. När hyresavtalet mellan 
kommunen och SFV omförhandlas behöver även kommunens andrahandsavtal med den privata 
aktören att omförhandlas.

Ägarförhållanden på Fästningsholmen
SFV äger fastigheterna Gamla Staden 1:11 och Gamla Staden 1:12. Kommunen äger fastigheten 
Högebro 6. Kommunen förvärvade fastigheten Högebro 6 år 2015 (KS2012-1369) som ett 
strategiskt markförvärv för den framtida utvecklingen på Fästningsholmen.

All kommunalt ägd mark är markerad med grönt på kartbilden. Förutom statligt och kommunalt ägd 
mark finns även att antal privata fastigheter med bostäder på (Residenset 5–9). Se bifogad kartbild 
nedan.
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Byggnader
Byggnaderna som berörs i detta ärende är markerade med röd ring på kartbilden nedan och står på
ofri grund. De ägs av kommunen eller ideella föreningar.

Byggnaden Vandrarhemmet på Gamla Staden 1:12 ägs av Kungälvs kommun. På Gamla Staden
1:11 äger kommunen även en kioskbyggnad. Föreningslokalerna nere vid vattnet ägs av Kungälvs
Roddklubb, bildad 1931. Centralt placerad på fastigheten Gamla Staden 1:11 finns även en
byggnad kallad ”hembygdsgården” som ägs av Föreningen Kungälvs Musei Vänner.

Kiosken, Vandrarhemmet, Roddklubben och hembygdsgården är en del av utbudet för kommunens
medborgare och besökare i Kungälv. Att bibehålla och utveckla dessa byggnader bidrar till
utvecklingen på Fästningsholmen. Genom att bibehålla byggnadernas status kan även innehållet i
verksamheterna som bedrivs i lokalerna säkras. Kungälvs kommun har på den statliga marken
även tekniska anläggningar så som gator, parkeringar, parker, fästningens entrékiosk, ledningsnät
och hamnanläggningar. På Gamla Staden 1:11 finns även byggnaden Älvkullen, även kallad
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”gamla lasarettet”, som förvaltas av Västfastigheter. (Västra Götalandsregionen/ Kungälvs sjukhus 
bedriver verksamheten i byggnaden). 

Föreningsverksamheten på Fästningsholmen
Föreningarna använder sina byggnader för att bedriva ideell föreningsverksamhet året runt. De 
investerar och förvaltar sina byggnader i ideell föreningsdrift.
Kungälvs Roddklubb har, efter många översvämningar med påföljande skador i sina lokaler, behov 
av att ersätta sin byggnad för att kunna fortsätta bedriva föreningsverksamhet. Rodd är i Kungälv 
en av de idrotter som ingår i utbudet av nationella idrottsutbildningar godkända av Skolverket (NUI-
utbildningar). Det innebär att gymnasieungdomar från hela Sverige kan söka till Kungälv för att läsa 
sin gymnasieutbildning på Mimers Hus och satsa på idrottsgrenen rodd. Kungälvs Roddklubb 
bedriver en aktiv motions- och ungdomsverksamhet parallellt med elitrodden.

För att kunna investera och söka bidrag för sin verksamhet behöver föreningen långsiktigt säkra 
upp sin tillgång till marken där byggnaden står. Kommunen kan i dagsläget bara ge föreningen en 
tillfällig upplåtelse på marken som sträcker sig till 2022-12-31 då kommunens eget hyresavtal med 
SFV löper ut. Roddklubben är beroende av sitt vattennära läge för att bedriva sin verksamhet.

Kommunen och föreningarna utför löpande underhåll och investeringar i sina respektive byggnader 
för att upprätthålla och höja byggnadernas status eller anpassa för verksamheternas behov. 
Kommunen har genom åren gjort omfattande kommunala investeringar i tekniska anläggningar och 
kommunala byggnader på Fästningsholmen. Byggnader och tekniska anläggningar som idag står 
oreglerade på ofri grund behöver säkras för framtiden. Kommunen behöver en långsiktig 
uppsäkring av tillgången till marken på fastigheterna Gamla Staden 1:11 och Gamla Staden 1:12. 
Genom ett långsiktigt avtal på marken kan kommunen både trygga sitt eget byggnads-och 
anläggningsinnehav samt stödja föreningarna genom underupplåtelser så att de kan satsa på sina 
byggnader för en fortsatt föreningsverksamhet.

Bedömning
Förvaltningen har tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) arbetat fram ett 
nyttjanderättsavtal för Fästningsholmen och ett hyresavtal för Bohus Fästning. SFV har varit 
mycket tydliga med att det är av stor vikt att Kungälvs kommun har ett kontinuerligt 
hyresförhållande med SFV avseende Bohus fästning under perioden för nyttjanderätten för marken. 
Det innebär att SFV anser att det är viktigt att om kommunen hyr marken så ska kommunen även 
hyra fästningen som ligger på marken.

Hyresperioderna för fästningen är i hyresavtalet satt till fem år och därefter förlängning med tre år i 
taget. Det innebär att hyresavtalet för själva fästningen kan omförhandlas oftare än avtalet för 
marken. För det fall hyresförhållandet mellan Kungälvs kommun och SFV avseende Bohus fästning 
upphör under avtalstiden för nyttjanderättsavtalet, har SFV rätt att säga upp nyttjanderättsavtalet 
för omedelbar avflyttning/med beaktande av 12 månaders uppsägningstid. 

Det betyder att om kommunen skulle besluta att inte längre hyra fästningen har SFV enligt avtal rätt 
att säga upp även nyttjanderätten för marken på Fästningsholmen. Det innebär att kommunen 
skulle behöva förhandla om ett nytt nyttjanderättsavtal för marken där kommunen har byggnader på 
ofri grund på Fästningsholmen. 

Nyttjanderättsavtal för Fästningsholmen
Nyttjanderätten gäller för 25 år, det vill säga under tidsperioden 2023-01-01 tom 2047-12-31. 
Uppsägning ska ske skriftligen senast 24 månader före avtalstidens utgång. Om uppsägning ej 
sker, förlängs kontraktet på oförändrade villkor för en tid om 5 år i sänder.

Markytor som ingår i nyttjanderättsavtalet
Fastigheten Gamla Staden 1:11 utgör ca 110 000 kvm, fastigheten Gamla Staden 1:12 utgör ca 7 
800 kvm och marken som vandrarhemmet är belägen på är uppskattad till cirka 450
kvm. Totalt blir arrendeavgiften cirka 153 000 kr/år. Avgiften kommer att indexregleras.
Ytan där gamla lasarettet (Älvkullen) ligger kommer inte att ingå i nyttjanderätten. Byggnaden 
förvaltas av Västfastigheter.
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Underupplåtelser
Kommunen har rätt att göra underupplåtelser för Roddklubben, Musei Vänners byggnad, 
Vandrarhemmet, kiosken och fårbetet runt Fästningen.

Kommunen sköter idag nedanstående grönytor (se bild nedan) och kommer enligt utkast till 
nyttjanderättsavtal även att göra det under kommande avtalsperiod. I kommunens åtaganden ingår 
skötsel och underhåll av parken, parkeringar, grusparkeringar och allmänna ytor. I praktiken 
innebär det gräsklippning, planteringar, snöröjning, asfaltering, renhållning mm. Kommunen har 
intäkter på de delar av parkeringsytorna som är avgiftsreglerade. Bryggorna är kommunens 
egendom men har delar av sitt vattenområde och sina landfästen på statlig mark. 

Ytan som är markerad som beteshage kommer kommunen att fortsätta underupplåta till 
jordbrukaren som sköter marken idag (Mariebergs Gård). Köttet från fåren säljs som 
lokalproducerat kött i gårdsbutiken. Betesarrendatorn ansvarar för att djuren på betesytorna sköts 
enligt lagstiftningen och att området betas så att skador på faunan inte uppstår.
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Hyresavtal för Bohus Fästning.
Hyresobjektet är ett statligt byggnadsminne. Hyresavtalet avser enbart objektet Bohus fästning, från 
yttre murverket och inåt. I avtalet ingår inomhusytor så som tornet Fars Hatt, Mors Mössa, 
personaldel med omklädning, besökstoaletter och hiss. Därutöver ingår ytor under tak men där det 
råder utomhusklimat, exempelvis Ryssvalven, Magasinet och kasematterna. Rena utomhusytor 
innanför murverken så som borggården och andra ytor ingår också. Se färgade ytor på ritning 
nedan (Bilaga 2 hyresavtalet). 

Hyran för hela objektet Bohus Fästning är satt till 300 000 kr per år och ska enligt avtalet 
indexregleras (indexreglering av hyran sker när hyrestiden är mer än 3 år). Avtalsperioden är fem 
år, dvs från 1 jan 2023 till 31 dec 2027. Om avtalet inte sägs upp 9 månader innan avtalstidens slut 
så förlängs det med 3 år i taget.

Under hyresperioden kommer en tät dialog mellan hyresvärden SFV och hyresgästen Kungälvs 
kommun vara nödvändig. I bilaga 7 Särskilda bestämmelser framgår vad som överenskommits 
mellan hyresvärd och hyresgäst. Kommunen, här kallad Hyresgästen, är skyldig att hålla 
hyresobjektet tillgängligt för allmänheten i den omfattning som bedöms som rimlig i förhållande till 
säkerhet och potentiell efterfrågan. Hyresgästen har rätt att bedriva besöksmålsverksamhet i 
Hyresobjektet. Hyresgästen ges rätt att tillfälligt tillreda och försälja mat och dryck i Hyresobjektet 
under förutsättning att alla erforderliga tillstånd inhämtats. Fester och andra privata tillställningar får 
arrangeras så länge de inte begränsar ordinarie besöksmålsverksamhet.

Andrahandsuthyrning
Hyresgästen kommunen ansvarar för all verksamhet på fästningsområdet samt för att de av 
hyresgästen och eventuell andrahandshyresgäst anlitade konsulter och entreprenörer följer 
hyresavtalet med bilagor. I enlighet med hyresavtalets bilaga 7, pkt 7 särskilda bestämmelser 
förhindras inte kommunen att hyra ut fästningen i andra hand men det krävs ett separat tillstånd. 
För detta söker kommunen tillstånd av SFV liknande det tillstånd som lämnades 2019 när 
kommunen beslutade att hyra ut till en privat aktör i andra hand. Under dialogen med SFV har 
kommunen varit tydlig med att avsikten är att fortsätta hyra ut fästningen i andra hand.

Hyresgästen kommunen ska löpande informera SFV:s förvaltare och diskutera kommande 
verksamhetsplaner. Vid en andrahandsuthyrning innebär det att kommunen fortfarande är SFV´s 
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hyresgäst och tar ansvaret för det som avtalats i hyresavtalet. Därför kommer en tät dialog med 
såväl hyresvärden som andrahandshyresgästen krävas. Förvaltningen bedömer att detta förenklas 
genom att återkommande hyresgästmöten hålls med de tre berörda parterna samtidigt: hyresvärd, 
hyresgäst och andrahandsgäst. Så har också skett under perioden 2019–2022.

Gränsdragningslistor i hyresavtalet
Till hyresavtalet hör ett antal bilagor där bland annat gränsdragningslista för tillsyn, skötsel och 
underhåll ingår. SFV ansvarar för underhållet av fästningen. Kommunen svarar för den dagliga 
tillsynen och skötseln av fästningen. Det handlar om att ha tillsyn på murverken och rapportera 
avvikelser så som lösa stenar eller sprickbildningar till fastighetsägaren SFV. I kommunens 
åtaganden ingår även annan fastighetstillsyn, grönyteskötsel, snöröjning, renhållning och städning. 
Som hyresgäst har kommunen ansvar för att det finns de lås och larmanordningar som krävs av 
försäkringsbolag och som är lämpade för den tänkta verksamheten. Hyresgästen ska ha egna 
abonnemang för el, va, värme och sophämtning.

Kommunens åtaganden i hyresavtalet med SFV kommer att återspeglas i hyresavtalet med 
kommunens andrahandshyresgäst. Det innebär att den privata aktören i sitt andrahandsavtal 
kommer att få ansvar för den tillsyn och skötsel, lås/larm och abonnemang mm på Fästningen som 
kommunen har i sitt hyresavtal med SFV.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har bedömts utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål att alla medborgare ska ha 
möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. 

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god 
fritid och ett rikare kulturliv.”

Kommunstyrelsens resultatmål ”fler barn, unga och äldre – inklusive personer med 
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv.”

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Åtgärden bidrar främst till målet om hållbara städer och samhällen, mål 11, genom att tillgången till 
säkra och allmänna grönytor säkras på lång sikt. Vidare bidrar åtgärden till målet om fredliga och 
inkluderande samhällen, mål 16.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen har inte funnit att åtgärden att långsiktigt trygga tillgången till marken på 
Fästningsholmen och hyra av fästningen kan anses motstridig till några politiska styrdokument.

Bedömning har även gjorts utifrån kommunens Vision 2040 (KS2012/817, beslutad 2017-02-02)
”Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att 
vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och 
verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Visionen ger en bild av Kungälv 2040 som vi 
tillsammans skall sträva efter att uppnå”.

”Kungälvs rika kulturhistoriska arv ger kommunen sin identitet och särprägel. Vi skall vårda och 
utveckla miljön och kulturarvet så att människor kan njuta av och berikas av upplevelsen. Kulturen 
är en tillgång för tillväxt och utveckling.”
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Nyttjanderättsavtalet för Fästningsholmen innebär att Kungälvs medborgare och besökare har 
tillgång till ytorna i form av parker, parkeringar, småbåtshamnar och övriga offentliga miljöer. I 
överenskommelsen om långsiktig samverkan som undertecknades den 16 september 2022 har 
parterna enats om en gemensam målbild som bland annat innebär att Fästningsholmen och Bohus 
fästning ska bevaras och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer. Nyttjanderättsavtalet 
kommer att underlätta kommunens fortsatta arbete med detta. 

Hyresavtalet för själva fästningen ger kommunen möjlighet att arbeta med den långsiktiga 
utvecklingen på Fästningsholmen och fästningen även om kommunen gör valet att hyra ut i andra 
hand. Det innebär att Fästningen och Fästningsholmen kommer att fortsätta vara en tillgänglig plats 
där både medborgare, besökare, föreningar och företag kan ta del av det utbud och möjligheter 
som platsen erbjuder. 

Kungälvs kommun har under många år haft tekniska anläggningar och byggnader på statlig mark 
på Fästningsholmen. Nyttjanderättsavtalet innebär att de byggnader och anläggningar som 
kommunen investerar, underhåller och sköter men som inte står på kommunens mark tryggas och 
kan utvecklas. 

Alla investerings-och driftmedel som kommunen använder på Fästningsholmen är 
skattefinansierade av medborgarna. Genom att långsiktigt säkra tillgången till statlig mark, där 
kommunala byggnader, gator, parker och föreningslokaler finns, tryggas skattebetalarnas 
investering. Föreningslivet i form av Roddklubben och Musei Vänner stöttas och får en fortsatt 
närvaro på Fästningsholmen. När Roddklubben fortsätter vara verksamma och utvecklas kan barn 
och ungdomar delta i deras aktiviteter. Näringslivet på Fästningsholmen och fästningen kan få 
bättre förutsättningar när ett långt nyttjanderättsavtal kommer till stånd. Då finns grunden för att 
kommunen ska hitta mer långsiktiga upplåtelser och/eller hyresavtal för de privata aktörer som 
bedriver kvalitativa verksamheter som stärker Kungälv.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ett nyttjanderättsavtal för marken på Fästningsholmen och ett hyresavtal för fästningen ger 
medarbetarna som arbetar med frågor som rör området en möjlighet att planera sina verksamheter 
och personella resurser. Detta arbete utförs redan idag baserat på det befintliga hyresavtalet som 
finns för Fästningen och Fästningsholmen. Främst rör det skötsel av de offentliga miljöerna och 
förvaltning av kommunala byggnader på Fästningsholmen. Ett nytecknande av ett 
nyttjanderättsavtal för markområdet och ett hyresavtal för fästningen bedöms inte innebära en 
högre arbetsbelastning eller någon särskild påverkan på arbetsmiljön för berörda medarbetare.

Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun betalar idag en lokalhyra för befintligt hyresavtal på Bohus Fästning. Den 
befintliga årshyran som sattes för tio år sedan uppgår till 200 000 kr per år plus index. Kommunen 
har i sin tur en andrahandshyresgäst på själva fästningen som bedriver verksamhet i privat regi. 
Hyresgästen erlägger samma hyra till kommunen som kommunen betalar till SFV, dvs ca 200 000 
kr/årligen.

Den nya objektshyran för Bohus Fästning uppgår enligt föreslaget hyresavtal till 300 000 kr per år 
plus index. I den nya hyran ingår ytor som inte fanns vid ingången av förra hyresperioden, bland 
annat personalutrymmena. Avgiften för nyttjanderättsavtalet för Fästningsholmen uppgår enligt 
förslaget till 153 000kr per år.

I kommunens avtal med SFV finns en gränsdragningslista där kommunen har en rad åtaganden 
avseende tillsyn och skötsel av marken på Fästningsholmen samt området inne på Fästningen. 
Den privata aktören som hyr i andra hand av kommunen betalar hyra till kommunen och kommer 
via sitt andrahandsavtal att ansvara för åtaganden för tillsyn och skötsel inne på fästningen i 
enlighet med gränsdragningslistan. Däremot har kommunen fortfarande ansvar för tillsyn, skötsel 
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och underhåll på de ytor som är till för allmänhetens rekreation och infrastruktur, dvs gator, parker, 
hamnen och övriga parkeringar. SFV ansvarar för underhållet av Bohus Fästning inklusive 
murverken. 

Kommunens kostnad för att sköta parken, parkeringar, gator mm på Fästningsholmen uppgår till ca 
400–500 tkr per år. Kostnaden varierar baserat på hur mycket snöröjning, asfaltslagning, grusning 
och andra åtgärder som behövs på marken.
 
Kommunen kommer att ha intäkter för andrahandsuthyrningen av fästningen samt för marken via 
betesarrendet, underupplåtelser av mark till föreningarna samt för avgiftsbelagda parkeringar som 
kommunen sköter, samt intäkter för andra kortare underupplåtelser för evenemang. Kostnaden för 
att sköta marken kommer inte helt att vägas upp av intäkter. Kostnaden för att nyttja marken på 
Fästningsholmen finansieras inom befintlig ram.

Brygganläggningarna är kommunens egendom och förvaltas av Hamnverksamheten. Kostnaden 
för bryggorna hanteras med avgifter för uthyrning av båtplatser.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna 
nyttjanderättsavtal för Fästningsholmen. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna 
hyresavtal för Bohus Fästning.
3. Ansökan till Statens Fastighetsverk om andrahandsuthyrning av Bohus Fästning 
godkänns
.

Haleh Lindqvist Åsa Berglie
Kommundirektör Projektchef

Expedieras till: Håkan Wallentin, Åsa Berglie, Boris Damljanovic

För kännedom till: Frida Anderberg, Rickard Holmgren, Mikael Svensson
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 DIARIENUMMER:0885/22   
 AVTALSNUMMER:   
 OBJEKTS-ID:O321   

     
 

 

 S T A T E N S  F A S T I G H E T S V E R K  
   

S i g n .     … … … …     … … … …  
 

 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL 
 

 

JORDÄGARE: Svenska staten genom Statens fastighetsverk, SFV 

202100-4474 

 

 

NYTTJANDE-
RÄTTSHAVARE: 

 

Kungälvs kommun 

212000-1371  

442 81 KUNGÄLVS KOMMUN 

 

 

NYTTJANDE- 
RÄTTSOMRÅDE:         

 

Del av fastigheten Gamla staden 1:11 samt 1:12 enligt karta, bilaga 1. 

UPPLÅTELSE: 

 

SFV upplåter åt Kungälvs kommun en icke-exklusiv rätt att på de villkor som 
anges i detta avtal nyttja det upplåtna området på följande sätt och för följande 
ändamål.  

A. Bibehålla byggnad och stugor för vandrarhemsverksamhet enligt karta, 
bilaga 1. 
 

B. Bibehålla byggnad för kioskverksamhet enligt karta, bilaga 1. 
 

C. Bibehålla entrébyggnad i anslutning till fästningsruinen, bilaga 1. 
Kungälvs kommun är medveten om att denna rätt är beroende av att 
vid varje tidpunkt gällande tillstånd från Riksantikvarieämbetet, RAÄ, 
finns och att placeringen av uppförd entrébyggnad, på egen bekostnad 
kan behöva flyttas inom området enligt anvisning från RAÄ. Om tillstånd 
från RAÄ saknas åligger det Kungälvs kommun att bekosta och 
genomföra rivning, bortforsling och återställande av platsen. 
 

D. Bibehålla park på Fästningsholmen, se bilaga 1. 
 

E. Bibehålla parkeringar, se bilaga 1. 
 

F. Bibehålla vägar, se bilaga 1. 
 

G. Bibehålla båthamn, se bilaga 1 
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Kungälvs kommun är införstådd med att det inom det upplåtna området även 
finns andra av SFV upplåtna nyttjanderätter och att SFV kan komma att upplåta 
ytterligare rättigheter inom området. Kungälvs kommun åtar sig att inte hindra 
utövandet av dessa rättigheter. 

All användning förutom det som nämns i detta avtal kräver skriftligt tillstånd från 
SFV. 

 

 

 

UPPLÅTELSETID: Upplåtelsen gäller för tidsperioden 2023-01-01 tom 2047-12-31 

 

UPPSÄGNING/ 
FÖRLÄNGNING: 

Uppsägning ska ske skriftligen senast 24 månader före avtalstidens utgång. Om 
uppsägning ej sker, förlängs kontraktet på oförändrade villkor för en tid om 5 år i 
sänder. 

 

AVGIFT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEXJUSTERING 
AV AVGIFTEN: 

 

Kungälvs kommun ska per år betala en avgift om 153 000 kronor jämte index 
enligt nedan. 

Avgiften ska betalas utan anfordran i förskott senast den sista vardagen före 
varje kalenderkvartals början genom insättning på 5134-3606. Avsändare, 
kund- och avtalsnummer anges. 

Vid betalningstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer.  

Vid sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för 
betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader. 

 

 

Basavgiften utgörs av 100 % av avgiftsbeloppet, det vill säga 153 000 kronor. 

Basavgiften ska anses anpassad till följande indextal, vilket ska utgöra bastal 
och ligga till grund för indexjusteringen. 

 

Basavgiften ska anses anpassad till indextalet för oktober månad år 2022, 
bastalet. 

 

SFV har rätt att justera avgiftsbeloppet med hänsyn till förändringarna i 
konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår). 

Avgiftsjusteringen ska utgå i form av ett tillägg till avgiftsbeloppet och utgå med 
en viss procent av bashyran enligt följande: 
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 S T A T E N S  F A S T I G H E T S V E R K   S i g n .     … … … …     … … … …  

 

Om indextalet någon påföljande oktobermånad stiger i förhållande till bastalet, 
ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet har ändrats i förhållande 
till bastalet. Därefter ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna och 
avgiftsjusteringen ska beräknas på basis av den procentuella förändringen 
mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

 

Avgiftsjusteringen kan inte medföra att avgiftsbeloppet blir lägre än det i 
nyttjanderättsavtalet under rubriken AVGIFT angivna beloppet. 

Justering av avgiftsbeloppet ska ske från och med den 1 januari varje år efter 
det att oktoberindex föranlett en sådan justering. 

 

  

ÖVERLÅTELSE OCH 
UNDER-
UPPLÅTELSE: 

Kungälvs kommun har rätt att i sin tur upplåta nyttjanderätt inom det upplåtna 
området enligt följande.  

1. För RODDKLUBBEN (orgnr) att uppföra och bibehålla byggnad för 
RODDKLUBBENS föreningsverksamhet enligt bifogad karta. 

2. För Kungälv Musei Vänner (orgnr) att uppföra och bibehålla byggnad 
för hembygdsgård och museum enligt bifogad karta. 

3. För annan att bedriva vandrarhems- eller gästgiveriverksamhet och 
kioskverksamhet inom byggnaderna som angetts under A. och B, se 
bilaga 1 i avsnittet Upplåtelse ovan. 

4. För annan att uppföra och bibehålla stängsel och nyttja yta för 
fårskötsel, se bilaga 1. 
 

Andra upplåtelser än de som anges ovan får inte ske utan SFV:s skriftliga 
tillstånd. 

Kungälvs kommun är införstådd med att det inom det upplåtna området även 
finns andra av SFV upplåtna nyttjanderätter och att SFV kan komma att upplåta 
ytterligare rättigheter inom området. Kungälvs kommun åtar sig att inte hindra 
utövandet av dessa rättigheter. 

Kungälvs kommun åtar sig att i avtalen med sina nyttjanderättshavare tillse att 
utövandet av andra av SFV upplåtna rättigheter inom området inte hindras. 

 

ANSVAR: Kungälvs kommun ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från 
verksamheten på nyttjanderättsområdet. Kungälvs kommun har ansvar för av 
denna och dennes verksamhet orsakad skada på nyttjanderättsområdet även 
efter avtalets upphörande. 

Kungälvs kommun ska tillse att användningen av nyttjanderättsområdet alltid 
sker i överensstämmelse med gällande plan- och byggbestämmelser och att 
alla nödvändiga tillstånd, godkännanden och eller liknande för 
nyttjanderättsområdets användning för avsett ändamål har inhämtats och gäller. 
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 S T A T E N S  F A S T I G H E T S V E R K   S i g n .     … … … …     … … … …  

 

MILJÖ: Kungälvs kommun ska bedriva verksamheten på området i enlighet med de 
krav och bestämmelser som följer av Miljöbalken och annan författning för 
miljön samt följa domstolars och myndigheters beslut. 

  

MYNDIGHETS- 
TILLSTÅND: 

Kungälvs kommun är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för 
verksamheten på nyttjanderättsområdet. Kungälvs kommun ska följa alla de 
föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag.  

 

Statligt byggnadsminne och Fornminne  

Bohus Fästning och Fästningsholmen är ett statligt byggnadsminne (SBM) och 
skyddas av skyddsföreskrifter upprättade av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som 
är tillsynsmyndighet. Inga ändringsåtgärder, ombyggnader eller installationer får 
göras utan samråd med SFV och tillstånd från RAÄ. Hela området är fornminne 
och för alla åtgärder i mark krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Den långsiktiga 
förvaltningen, skötseln, och brukandet av Fästningsholmen ska ske i enlighet 
med vid varje tidpunkt gällande skyddsföreskrifter och vårdprogram.  

 

NYBYGGNAD: Kungälvs kommun äger inte rätt att uppföra ny byggnad eller anläggning utan 
SFV:s skriftliga tillstånd.  

 

LICENS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMRÅDETS 
SKICK/ÅTERSTÄLL
ANDE VID AVFLYTT: 

 

SFV är innehavare av det inarbetade och registrerade Varumärket BOHUS 
FÄSTNING. Ordvarumärket BOHUS FÄSTNING är registrerat i Sverige i 
enlighet med registreringsnummer 507079. 

Varumärket BOHUS FÄSTNING utgör ett stort ekonomiskt och immateriellt 
värde för nationens, regionens och kommunen invånare och samhällsaktörer. 
Kungälvs kommun förhyr även fastigheten Bohus fästning av SFV (se 
hyresavtal XXXXX). Hyresavtalet inkluderar ett licensavtal vilket ger Kungälvs 
kommun en rättighet att under hyresperioden nyttja varumärket Bohus fästning i 
den publika verksamheten på fästningen.  

Vad gäller detta avtal så förbinder sig Kungälvs kommun att i alla sammanhang 
arbeta för att befintliga och framtida aktörer och verksamheter på 
Fästningsholmen aktivt stärker Varumärket BOHUS FÄSTNING, skyddar 
Varumärket från intrång samt säkerställer att Varumärket inte i något 
sammanhang eller på något sätt degenereras.  

Kungälvs kommun ska utan dröjsmål underrätta SFV om varje intrång i 
varumärket eller misstänkt degenerering av detsamma. 

 

 

 

Nyttjanderättsområdet upplåts i befintligt skick. Kungälvs kommun ska vid 
avflyttning återlämna nyttjanderättsområdet i ett för SFV godtagbart skick. 
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NYTTJANDERÄTTS
HAVARENS 
EGENDOM OCH 
AVTALS 
UPPHÖRANDE: 

 

SFV är inte skyldig att lösa in egendom som tillhör Kungälvs kommun när 
avtalet upphör. Ej heller i övrigt ska SFV vara skyldig att utge ersättning till 
Kungälvs kommun vid avtalets upphörande. 

 

  

INSKRIVNING: Detta avtal får inte inskrivas. 

 

SÄRSKILD 
UPPSÄGNINGS- 
RÄTT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR: 

Det är av synnerlig vikt för SFV och en förutsättning för detta avtals bestående 
att Kungälvs kommun även har ett kontinuerligt hyresförhållande med SFV 
avseende Bohus fästning (avtalsnummer XXXXXX) under hela avtalstiden. Det 
sagda innebär dock inte att hyrestiden avseende Bohus fästning vid varje 
tillfälle måste överensstämma med avtalstiden för detta nyttjanderättsavtal.  
 
För det fall hyresförhållandet mellan Kungälvs kommun och SFV avseende 
Bohus fästning upphör under avtalstiden för detta nyttjanderättsavtal, har SFV 
rätt att säga upp detta nyttjanderättsavtal för omedelbar avflyttning/med 
beaktande av 12 månaders uppsägningstid.  
 
Vad som nu sagts gäller även för det fall Kungälvs kommun överlåter 
hyresrätten till Bohus fästning eller annars sätter annan i sitt ställe avseende 
hyresrätten till Bohus fästning. 

 

 

.Följande bilagor utgör avtalsinnehåll 

1. Ritningsbilaga 

2. Fastighets skatteklausul  

3. Gränsdragningslista mark 

4. Skötselplan mark 
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O321 Bilaga 1 ritning Nyttjanderättsavtal

Markupplåtelseavtal (Yta)

Nyttjanderättsavtal

SFV Byggnader (Punkt)

9/1/2022, 4:16:54 PM
0 280 560140 ft

0 80 16040 m

1:3 000

Statens Fastighetsverk
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Bilaga 3 till nyttjanderättsavtal  XXXXXXX 
Gränsdragningslista 

  
 

  

 
   

  

 

 

 

 

 
 
O321 Bohus fästning  
 
Gränsdragningslista för Bohus fästning mellan Statens fastighetsverk och Kungälvs kommun.  
 

 

ALLMÄNT  

Denna handling är upprättad i enlighet med Aff-dokumentet Gränsdragningslista 99. Koder och rubriker följer i 
huvudsak detta dokument. En del rubriker har lagts till och andra har tagits bort för att bättre passa verksamheten.  

Gränsdragningslistan är inte en förteckning av föremål som skall finnas i ett visst objekt.   

DEFINITIONER  

SFV   Hyresvärdens (Statens fastighetsverk) ansvar 
KK   Hyresgästens (Kungälvs kommun) ansvar  

I denna handling avses med hyresvärd Statens fastighetsverk och hyresgäst Kungälvs kommun. 

I listan markeras vem som står för kostnaden och vem som står för genomförandet för skötsel, tillsyn och underhåll 
respektive för ersättning och återanskaffning. Skötselplan bifogas som förtydligar hur de olika åtgärderna skall utföras 
på området. 

Tillsyn av KK utförs dagligen, rapport om risk för nedfallande sten eller murar som riskerar att rasa ska ske omgående 
till SFV och åtgärder för avspärrning utföras utan dröjsmål. 
 
Hyresgästen svarar alltid för uppkomna kostnader vid nyinvestering orsakade av verksamhetsförändring hos 
hyresgästen som hyresgästen initierat eller på grund av hyresgästens önskemål. För genomförande av nyinvestering 
alternativt underhåll ska SFV alltid kontaktas, se särskilda bestämmelser. Om SFV inte kontaktas vid en sådan 
nyinvestering är underhåll, viten och ersättning för uppkomna skador hyresgästens ansvar.  
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SYSTEMATISK FÖRTECKNING FASTIGHET 
  Skötsel & tillsyn   Ersättning/Återanskaffning  

Kostnad Genomförande  Kostnad Genomförande  

T1  UTEMILJÖ      
T1.1  Vegetationsytor      
T1.11  Gräsytor  KK  KK KK KK 

T1.12  Träd, buskar, häckar och rabatter  KK KK KK KK 

T1.13  Naturmark  KK KK KK KK 

T1.19  Övriga vegetationsytor  KK KK KK KK 

T1.2  Markbeläggningar      
T1.21  Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt  KK  KK KK  KK 

T1.22  Grusade ytor  KK KK KK KK 

T1.23  Ytor med träbeläggning  KK KK SFV SFV 
T1.29  Övriga hårdgjorda ytor  KK KK SFV SFV 

T1.3  Fast utrustning på tomtmark      
T1.31  Inhägnader och inpasseringsanordningar  KK  KK KK KK 

T1.332  
Utrustning av bilparkeringsplatser, ex. märkning av 
parkeringsplats  KK  KK KK KK 

T1.38  Diverse fast utrustning på tomtmark  KK KK SFV SFV 

T1.381  Stolpar för belysning  KK KK SFV SFV 

T1.3821  Skyltar på tomt och fasader, ej verksamhetsanknutna  KK KK SFV SFV 
T1.3822  Skyltar på tomt och fasader, verksamhetsanknutna  KK KK KK KK 

T1.383  Papperskorgar  KK KK KK KK 

T1.384  Flaggstänger  KK KK KK KK 
T1.3841  Flaggor  KK KK KK/SFV KK 

T1.385  Utrustning för cykelparkering på tomt  KK KK KK KK 

T1.391  Fasta utemöbler  KK KK     KK KK 

T1.4  Lös utrustning på tomtmark      
T1.41  Lösa utemöbler  KK KK KK KK 
 
T1.8  Diverse på tomtmark      

T1.81  
Utrymme för avfallshantering (miljöstationer) exkl. 
städning  KK KK KK KK 

T1.82  Kompost  KK KK KK KK 

T1.83 Uteplatser KK KK KK KK 

T1.9  Övrigt på tomt      
T1.91  Snöröjning  KK KK KK KK 
T1.911  Handskottning av dörrsvep, vilplan och trappa  KK KK KK KK 

T1.92  Halkbekämpning  KK KK KK KK 

T1.93  Sopning  KK KK KK KK 
T1.94  Gräsklippning  KK KK KK KK 

T1.95  Städning av markytor  KK KK KK KK 
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Skötsel av fästningsholmen 
 

FÅRHAGEN 
Fårbesättningen ska skötas enligt gällande djurlagstiftning och uppfylla Jordbruksverkets krav på djurhållning. Antalet djur anpassas så att djuren inte 
sliter för starkt på marken. Marken kan bära ett större antal djur i början av betessäsongen för att succesivt minskas. Ett allt för hårt bete verkar 
utarmande på floran. Betesputsning/efterarbete på marken utförs för att ta hand om skott som fåren inte betat ner. Eventuell plats för stödutfodring ska 
utses tillsammans med markägaren och stödutfodring får endast ske där för att inte påverka floran negativt. Gångvägen runt Fästningsholmen ska 
hållas fri från fårspillning genom att den räfsas eller borstas bort från gångytan vid behov. 
 
GRÖNYTOR 

Gräsyta – Klippning så att gräshöjden varierar mellan 5 och 10 cm. 
Slåtteryta – Slåtter 1 gång per år, gräset bortföres. 

Naturyta – Manuell röjning av skott och sly 1 gång per år. 

Beteshage – Fårbete efter särskilda anvisningar. 

Häckar – Klippning minst 2 gånger per säsong. Nedkapad häck nordost om hembygdsgården klipps till en höjd av 1 meter och bredd av 0,8 meter. 

 

Generellt 
Buskar och träd beskärs vid behov. Besiktning och åtgärd av döda träd/grenar som kan utgöra fara sker löpande. 
Rabattytor vårdas så att de upplevs som välskötta. 
De kommunala byggnadernas (vandrarhemmet och kiosken) omgivningar ska hållas i vårdat skick. Eventuella andrahandsupplåtelser till föreningar i 
egna lokaler (Roddklubben och Kungälv Musei Vänner) ska reglera att föreningsbyggnadernas omgivningar hålls i vårdat skick. 

 
HÅRDGJORDA YTOR 

Hårdgjorda ytor på Fästningsholmen avses (ej ytor inne på fästningen eller murverk på fästningen). 
Grusytor.  
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Ytorna ska hållas för att uppnå att ytorna upplevs välskötta och funktionen upprätthålls. 

Asfaltsytor. Skötsel och underhåll sker efter behov för att uppnå att ytorna upplevs som välskötta och funktionen upprätthålls. 

Kullerstensytor. Ogräsrensning för ett välskött intryck. Infästning av lösa stenar vid behov. 
 

UTOMHUSANORDNINGAR 

Bänkar – Underhåll och reparation av trasiga bänkar. 

Papperskorgar – Underhåll och reparation av trasiga papperskorgar 

Skyltar och belysningsstolpar – Underhåll och riktning av skyltar, underhåll av belysningsstolpar, byte av ljuskällor. 
Flaggstänger och flaggning – Underhåll av flaggstänger, flaggning enligt överenskommelse. 

Cykelställ – Underhåll av cykelställ. 

Staket, räcken och grindar av trä – Inoljning, målning, reparation. 
Staket, räcken och grindar av metall – ska hållas i prydligt skick. 

 
Generellt 

Bryggor, däck och andra byggda anläggningar ska hållas i vårdat skick. 

Sanering ska utföras efter graffitimålning av skyltar med mera. 
Dagvattenbrunnar ska rensas i erforderlig omfattning. 

 

RENHÅLLNING 
Tömning av papperskorgar 

Övrig renhållning och städning. 

 

SNÖRÖJNING 

Gång- och körytor ska hållas snö- och halkfria. 
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Engångsåtgärder 
A-Q  Se medföljande beskrivning 

+ Nya träd 
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Engångsåtgärder – Fästningsholmens vegetation 
Utföres sedan med erforderligt intervall för att bibehållas 

 

Trädfällning och röjning 
 

Syfte 
Fästningsruinen ska behärska fästningsholmen, i ensamt majestät. Träd som döljer fästningen från omgivningen eller som döljer utsikten från fästningen ska 
därför i allmänhet inte finnas i fästningsruinens närhet. Undantag är bland annat träden i Fästningsparken, det sedan länge etablerade lövskogsbeståndet norr 
om ruinen, höga askar söder om ruinen samt lågvuxna tallar öster om ruinen. 

Generellt 

Kapning ska ske med låg stubbe. Virke och ris ska bortföras från fästningsholmen. Arbetsfordon som lämnar bestående spår i marken får inte användas. 
Markskador ska lagas. 

 

A – Större delen av beteshagen utom området mellan gångvägen och vattnet 

Området har tidigare gallrats kraftigt. Nya träd/grovt sly som vuxit upp behöver tas bort för att inte bli för grova. Buskage av slån bör tas bort där de växer på 
slät mark och hindrar framkomlighet. Döda träd tas bort för att inte riskera att falla och orsaka skada. 

 

B – Området mellan gångvägen och vattnet 

Slyskott tas bort på vägen samt mellan gångvägen och vattnet för att inte sikten mot vattnet ska försvinna. 

 

C – Sydsluttning med höga askar 

Nytillkommen sly tas bort 

 

D – Lövskogsparti norr 

Döda och lutande träd tas bort för att inte riskera att falla och orsaka skada. Nytillkommet sly tas bort. 
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E – Byggnadsminnesskyddat område utanför beteshagen  

Ingen åtgärd 

 

F – Norrsluttning norr om sjukhuset 

Igenvuxet område. Gallras och öppnas upp för att inte skugga hamnplanen eller blockera utsikten från sjukhuset mot Fontinberget. 

 

G – Lövträdsbevuxet område öster om sjukhuset 

Slyvegetation tas bort. Ytan riskerar att växa igen om den inte klipps. Detta har tidigare varit en grusad yta för båtuppläggning. 

 

H – Häck öster och nordost om hembygdsgården 

Häck utmed parkeringen och norrut ska ej växa till träd. Kapas vid behov ner till 20 cm över marknivå. 

 

I – Häckar utmed vägen till fästningsentrén och utmed arbetsvägen 

Hålls ner kontinuerligt på ca 60 cm för att inte utgöra en säkerhetsrisk på grund av skymd sikt. 

Häcken längs grusvägen upp mot fästningen smalnas av för att inte inkräkta på vägytan. 

 

J – Sydsluttning söder om fästningsruinen 

Området fårbetas. Skott som fåren inte tagit ska betesputsas på hösten. All yta utanför och strax innanför fårstaketet och fram till gräsytan är igenväxt med sly 
och buskage som behöver tas bort och sedan varje år hållas nere.  

 

K – Igenvuxet område mellan Färjevägen och älven 

Alla träd och skott med stamdiameter under 10 cm tas bort. 

 

L – Område norr om vandrarhemmet 

Alla trädplantor med stamdiameter under 20 cm tas bort. 
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Q – Fästningen 

På svingeln röjs det sly som växer nedanför Nedre Platts yttermur. Fläderbuskar som står så att rötterna kan skada murverken tas bort. Vid Stora Våghals tas 
vedartade växter bort som växer i den gamla bakmuren och på murkrönen. På Nedre Platt tas slyvegetation och syren bort som växer närmast murkrönet och 
kan skada murverket.  

Generellt 

All växtlighet i murar ska avlägsnas innan rötterna etablerat sig i fogar eller murverk. Växter vars rötter redan etablerat sig i fogar eller murverk får endast 
avlägsnas i samband med omfogning på uppdrag av Statens fastighetsverk. 

 

 

Trädplantering, stubbfräsning och trädvård 
Fästningsparkens anslutning mot Färjevägen 
I Fästningsparkens nedre del är det önskvärt med träd som en avgränsning mot den starkt trafikerade vägen. Tre nya träd har planterats, dessa och övriga 
träd ska bevaras. 

 

Stubbfräsning 
Stubbar efter nertagna träd i Fästningsparken fräses för att underlätta gräsklippningen. 

 

Trädvård 
De tre stora popplarna ska kontinuerligt kronreduceras för att förebygga grenbrott och vindbelastning på kronan. En arborist bör besiktiga i första hand 
almarna för att se om det finns träd som riskerar att falla och orsaka skada. 
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Brandskyddsbilaga 

Sid 1 (4) 

Bilaga nr: 4 

 

 

 Sign Sign 

   

 

1. Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: 

 Gamla staden 1:11 

2. Parter 

Hyresvärd 

Namn: Personnr/orgnr: 

Statens fastighetsverk 202100-4474 

Hyresgäst  Namn: Personnr/orgnr: 

Kungälvs kommun 212000-1371 

3. Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning 
av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

 

För det fall hyresgästen inte uppfyller sina åtaganden äger hyresvärden rätt att utföra åtgärden på hyresgästens bekostnad. Om 
hyresgästen inte fullföljer sina skyldigheter enligt denna klausul och gränsdragningslista kan hyresrätten komma att förverkas 
enligt 12 kap 42 § första stycket Jordabalken.   

 

Brandskyddets skick vid tillträde 

☒ Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade 
användningsändamålet med förhyrningen. 

☐ Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. 
Parternas ansvar för att ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga. 

Bilaga: 

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete 

Parterna är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredställande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i lokalen och förbinder 
sig att fortlöpande bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete som behövs för att minska risken för brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand.  

Part ska vidare på begäran av den andra parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten 
behöver för att kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. 

Hyresvärden ska tillhandahålla information om brandskyddets tekniska utformning till hyresgästen. 

Vardera parten är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och 
uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete. 

 

Brandskyddsregler 

Hyresgästen är skyldig att följa Fastighetens brandskyddsregler som gäller vid var tid samt i övrigt iaktta vad som erfordras för 
ordning och reda inom Fastigheten. Hyresvärden äger rätt att förändra och uppdatera fastighetens brandskyddsregler.  

Härvid svarar Hyresgästen för såväl egen personal, entreprenörer och leverantörer som för besökande och andra som befinner sig i 
lokalen. Hyresvärden svarar för personal, leverantörer och entreprenörer som de anlitat för att vidta åtgärder på fastigheten. 

Hyresgästen förbinder utöver Fastighetens brandskyddsregler sig att se till att 

• uppställning av brännbart, varor, utrustning, avfall, byggnadsmaterial eller dylikt inte finns i fastighetens allmänna samt 
gemensamma utrymmen, entréer, portar eller innergårdar. Hyresvärden äger rätt att omedelbart och på hyresgästens 
bekostnad bortforsla sådant hinder.  

• Utrymningsdörrar, utrymningsvägar och räddningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras. 
Hyresvärden äger rätt att omedelbart och på hyresgästens bekostnad bortforsla sådant hinder. 

• plomberingar av utrymningsbeslag aldrig bryts annat än i händelse av brand, utrymning eller brandövning. 

• branddörrar inte blockeras eller ställs öppna.  

• rökförbud upprätthålls i Fastighetens gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, entréer, innergården, garage eller 
liknande. Rökförbud gäller även i anslutning till entré allmänheten har tillträde till. 

 

Brandlarm 

Hyresvärdens brandlarm frånkopplas innan hyresgästen påbörjar arbete som kan skapa ånga, rök eller damm. Kontakta 
hyresvärden i god tid för tillstånd. Eventuella kostnader för räddningstjänstens utryckningar vid brandlarm som orsakats av 
hyresgästens försummelse bekostas av hyresgästen. 

Hyresgästen får inte sätta brandlarmet ur spel genom att till exempel täcka för detektorer. 

Om det vid en revisionsbesiktning konstateras fel eller brister i en av hyresgästen tillhörig installation ska hyresgästen utföra och 
bekosta begärda åtgärder inom den tid som anges på besiktningsprotokoll. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den 
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder. 
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Brandskyddsbilaga 

Sid 2 (4) 

Bilaga nr: 4 

 

 

 Sign Sign 

   

 

 Ändringsarbeten 

Hyresgästen får inte utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som 
berör brandskyddet utan hyresvärdens skriftliga samtycke. 

Ändring av ytskikt (exempelvis färg och tapet) eller uppförande av innerväggar kräver hyresvärdens skriftliga tillstånd och måste 
uppfylla de krav som gäller för lokalen. 

Hyresvärdens skriftliga tillstånd ska inhämtas innan genomföringar för kabeldragningar och liknande sker i brandcellsgränser. Om 
hyresgästen efter hyresvärdens skriftliga godkännande borrar hål för kabeldragningar och liknande är det också hyresgästens 
ansvar att dessa hål tätas på ett typgodkänt sätt och med ett typgodkänt material. 

Hyresgästen får inte försämra funktionen på brandskyddsanordningar som exempelvis detektorer, larmdon, sprinkler, 
nödbelysning genom till exempel förbyggnad eller uppställning av föremål. 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens medgivande använda lokalen till annat än det avtalade ändamålet. 

Hyresgästen ansvarar för att egna ändringsarbeten inte sätter brandskyddet ur spel. 

 

Hantering brandfarlig vara 

Hyresvärdens skriftliga godkännande krävs för hantering av brandfarliga eller explosiva varor.  

Hyresgästen ansvarar för att hans verksamhet drivs i enlighet med Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
Hyresgästen är skyldig att på egen bekostnad inhämta alla tillstånd och liknande som behövs för hans verksamhet i lokalen.   

 

Heta arbeten 

Hyresgästen förbinder sig att se till att heta arbeten är förbjudet utan tillstånd från hyresvärden. Kontakta hyresvärden i god tid för 
tillstånd. 

 

Personantal 

Hyresgästen förbinder sig att se till att maximalt personantal för lokalen aldrig överskrids. 

 

Insatsplan och restvärdesplan 

Hyresvärden ansvarar för att upprätta insatsplaner för räddningstjänstens insats om behov finns. Hyresgästens skyddsvärda 
föremål dokumenteras normalt inte i insatsplanen utan i särskild restvärdesplan som hyresgästen ansvarar för.  

 

Utrymningsövningar 

Hyresgästen ansvarar för utrymningsövningar av egen lokal.  

 

Övernattning 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd använda lokalen för övernattning, härbärge eller relaterade boenden om 
det inte anges som lokalens användning i hyreskontrakt.  

Parterna är medvetna att övernattning, härbärge eller relaterade boenden kan kräva anpassningar av brandskyddet samt påverka 
hyresvärdens försäkringar.  

Hyresgästen ansvarar för och bekostar sådant brandskydd som kan komma att krävas för att uppfylla myndighets- och 
försäkringskrav. Hyresgästen bekostar även eventuell ökning i hyresvärdens försäkringspremie, självrisk och andra merkostnader 
som övernattningen kan föranleda. 

 

 

 

 

 

 

4. 
Gränsdragnings-
lista brandskydd 

Parterna har fördelat ansvaret för ägar- och underhållsansvar för brandskyddet enligt nedan.  

Framgår det inte av gränsdragningslista brandskydd gälle följande: 

1. Markerad ägare ansvarar för nödvändiga utbyten oavsett vem som har underhållsansvar. Med utbyte avses att byta ut ett 
nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan utföras eller inte 
längre kan utföras till en skälig kostnad. 



172/22 Hyresavtal Bohus Fästning och nyttjanderättsavtal Fästningsholmen - KS2022/2035-1 Hyresavtal Bohus Fästning och nyttjanderättsavtal Fästningsholmen : O321 Lokalhyresavtal bilaga 4 Brandskydd gränsdragningslista

 
Brandskyddsbilaga 

Sid 3 (4) 

Bilaga nr: 4 

 

 

 Sign Sign 

   

 

2. Den som markeras som underhållsansvarig ansvarar för att kontroller och förebyggande och avhjälpande underhåll som 
utförs i syfte att upprätthålla funktionen på ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska 
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och 
prestanda. Åtagandet omfattar även reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska utföras 
fackmässigt. 

3. Den som har markerats som underhållsansvarig ansvarar i förekommande fall också för att serviceavtal beträffande 
utrustningen etcetera tecknas och vidmakthålls. 

Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden har 
ägar- och underhållsansvar för. 

Åsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden 
rätt att vidta dessa åtgärder på hyresgästens bekostnad. 

Objekt Ej 
aktuellt 

Ägare Underhålls-
ansvar 

Anmärkning 

Hv Hg Hv Hg  

Utrymningslarm ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Brandfilt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Brand- och utrymningsdörrar till lokalen ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

Brand- och utrymningsdörrar inom lokalen ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

Brandcellsgränser till och inom lokalen ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

Brandfunktioner i ventilationssystem ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Brandvarnare ☐ ☒ ☐ ☐ ☒  

Dörröppnare och -stängare i brandcellsgräns ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Gassläcksystem ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Handbrandsläckare ☐ ☐ ☒ ☐ ☒  

Inomhusbrandposter ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Imkanaler ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Köksläcksystem för storkök ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Nödbelysning ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

Räddningsvägar ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Rökkanaler ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Stigarledning ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

Talat utrymningslarm ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Uppställningsplats för räddningstjänstens 
bärbara stegar 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

Utrymningsskyltar (grön vägledande 
markering) 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ Hg drift- och serviceansvar 

Utrymningsbeslag på dörrar och fönster ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

Utrymningsplan ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

Utrymningsplatser för personer med 
funktionsvariation i lokalen 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Vattensprinkler ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Väsentlig funktion för låsta utrymningsdörrar 
(nattlås) 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  

Ytskikt brandklasss ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  

5. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: 
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Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

  

Namnteckning (firmatecknare/ombud): ☐ Firmatecknare 

☐ Ombud enligt 
fullmakt 

Namnteckning (firmatecknare/ombud): ☐ Firmatecknare 

☐ Ombud enligt 
fullmakt 

  

 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 
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Bilaga 5 till hyresavtal  XXXXXXX 
Gränsdragningslista 

  
 

  

 
   

  

 

 

 

 

 
 
O321 Bohus fästning  
 
Gränsdragningslista för Bohus fästning mellan Statens fastighetsverk och Kungälvs kommun.  
 

 

ALLMÄNT  

Denna handling är upprättad i enlighet med Aff-dokumentet Gränsdragningslista 99. Koder och rubriker följer i 
huvudsak detta dokument. En del rubriker har lagts till och andra har tagits bort för att bättre passa verksamheten.  

Gränsdragningslistan är inte en förteckning av föremål som skall finnas i ett visst objekt.   

DEFINITIONER  

SFV   Hyresvärdens (Statens fastighetsverk) ansvar 
KK   Hyresgästens (Kungälvs kommun) ansvar  

I denna handling avses med hyresvärd Statens fastighetsverk och hyresgäst Kungälvs kommun. 

I listan markeras vem som står för kostnaden och vem som står för genomförandet för skötsel, tillsyn och underhåll 
respektive för ersättning och återanskaffning. Skötselplan bifogas som förtydligar hur de olika åtgärderna skall utföras 
på området. 

Tillsyn av KK utförs dagligen, rapport om risk för nedfallande sten eller murar som riskerar att rasa ska ske omgående 
till SFV och åtgärder för avspärrning utföras utan dröjsmål. 
 
Hyresgästen svarar alltid för uppkomna kostnader vid nyinvestering orsakade av verksamhetsförändring hos 
hyresgästen som hyresgästen initierat eller på grund av hyresgästens önskemål. För genomförande av nyinvestering 
alternativt underhåll ska SFV alltid kontaktas, se särskilda bestämmelser. Om SFV inte kontaktas vid en sådan 
nyinvestering är underhåll, viten och ersättning för uppkomna skador hyresgästens ansvar.  
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SYSTEMATISK FÖRTECKNING FASTIGHET 
  Skötsel & tillsyn   Ersättning/Återanskaffning  

Kostnad Genomförande  Kostnad Genomförande  

T1  UTEMILJÖ      
T1.1  Vegetationsytor      
T1.11  Gräsytor som används av verksamheten KK  KK KK KK 

T1.13  Naturmark  KK KK KK KK 

T1.19  Övriga vegetationsytor  KK KK KK KK 

T1.2  Markbeläggningar      
T1.21  Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt  KK  KK SFV  SFV 
T1.22  Grusade ytor som används av verksamheten KK KK KK KK 

T1.23  Ytor med träbeläggning  KK KK SFV SFV 

T1.29  Övriga hårdgjorda ytor  KK KK SFV SFV 

T1.3  Fast utrustning på tomtmark      

T1.31  
Inhägnader och inpasseringsanordningar för 
verksamheten KK  KK KK KK 

 Tillfällig transporthiss på baksidan, utsida mur KK KK KK KK 
 Spiraltrappa baksidan, utsida mur KK KK SFV SFV 

T1.341  Dammen KK KK SFV SFV 

T1.342  Dammen, tillsyn och rengöring  KK KK KK KK 
T1.38  Diverse fast utrustning på tomtmark  KK KK SFV SFV 

T1.381  Stolpar för belysning, befintliga KK KK SFV SFV 

T1.3821  Skyltar på tomt och fasader, ej verksamhetsanknutna  KK KK SFV SFV 

T1.3822  
Skyltar på tomt och fasader, verksamhetsanknutna, 
skall följa SFV:s skyltprogram KK KK KK KK 

T1.383  Papperskorgar på tomt KK KK KK KK 

T1.384  Flaggstänger  KK KK SFV KK 

T1.3841  Flaggor  KK KK KK/SFV KK 

T1.391  Fasta utemöbler  KK KK     SFV SFV 

T1.392 Vattenkastare, avrinningsanordningar KK KK SFV SFV 

T1.4  Lös utrustning på tomtmark      
T1.41  Lösa utemöbler  KK KK KK KK 
 
T1.8  Diverse på tomtmark      

T1.81  
Utrymme för avfallshantering (miljöstationer) exkl. 
städning  KK KK KK KK 

T1.82  Kompost  KK KK KK KK 

T1.83 Uteplatser KK KK KK KK 

T1.9  Övrigt på tomt      
T1.91  Snöröjning  KK KK KK KK 
T1.911  Handskottning av dörrsvep, vilplan och trappa  KK KK KK KK 

T1.92  Halkbekämpning  KK KK KK KK 

T1.93  Sopning  KK KK KK KK 
T1.94  Gräsklippning  KK KK KK KK 

T1.95  Städning av markytor  KK KK KK KK 

T1.96  Markyta för pedagogiskt rum och tillhörande utrustning  KK KK KK KK 
T1.97  Återställning av markytor för pedagogiskt rum  KK KK KK KK 
      
T2  BYGGNAD UTVÄNDIGT      
T2.1  Yttertak, skärmtak od      
T2.11  Takbeläggning och tätskikt  SFV SFV SFV SFV 

T2.12  Takavvattning  KK KK SFV SFV 

T2.191  Rensning av hängrännor och stuprör  KK KK - - 
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T2.192  Snöröjning och borttagning av istappar på tak  KK KK - - 

T2.2  Fasader      
T2.21  Fasadytor, skötsel avser t ex renhållning träyta fasad KK KK SFV SFV 

T2.21 Fasadbelysning KK KK KK KK 

T2.21 
Murar, skötsel avser rensning av mindre växtlighet 
utan stora rötter som etablerat sig i fogar eller murverk KK KK SFV SFV 

T2.231  Fönster, fönsterdörrar  KK KK SFV SFV 

T2.241  Entrépartier, -dörrar  KK KK SFV SFV 

T2.242  Övriga ytterdörrar  KK KK SFV SFV 

T2.243  Manuella portar  KK KK SFV SFV 
 
T2.9  Övrigt byggnad utvändigt      
T2.91  Utvändig klottersanering  KK  KK KK KK 
      
T3  BYGGNAD INVÄNDIGT      
T3 Servicebyggnaden     
T3 Golvbeläggning KK KK SFV SFV 

T3 Ytskikt KK KK SFV SFV 

T3 Väggar, dörrar KK KK SFV SFV 

T3 Undertak KK KK SFV SFV 

T3 Köksmaskiner fasta KK KK SFV SFV 

T3 Sanitetsporslin KK KK SFV SFV 

T3 Pappershållare, tvålautomater KK KK KK KK 

T3 Blandare, kranar KK KK SFV SFV 

T3 Lös inredning KK KK KK KK 

      

T3.1  Driftutrymmen      
T3.11  Utrymmen för drift, installationer/förråd KK KK SFV SFV 
T3.13  Avfallsrum  KK KK SFV SFV 

T3.131  Städning av utrymmen för avfallshantering/soprum  KK KK KK KK 

T3.2  Städning av driftutrymmen  KK KK KK KK 

T3.6  Övrigt byggnad invändigt      
T3.61  Klottersanering och skadegörelse, invändigt  KK  KK KK KK 
 
T3.62  Klottersanering och skadegörelse på grund av inbrott  KK  KK KK KK 

T3.66  Städning invändigt  KK KK KK KK 
      
T4  VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM      
T4.1  VA-, fjärrvärme-, fjärrkylnät m m i mark      
T4.11  Vattenledningsnät, skötsel avser ev driftåtgärder KK KK SFV SFV 

T4.12  Spillvattennät, skötsel avser ev driftåtgärder KK KK SFV SFV 
T4.13  Dagvattennät, skötsel avser ev driftåtgärder KK KK SFV SFV 

T4.14  Dränvattennät, skötsel avser ev driftåtgärder KK KK SFV SFV 

T4.2  
Försörjningssystem för flytande och gasformiga 
medier i byggnad  

    

T4.21  
Tappvattensystem i byggnad, skötsel avser ev 
driftåtgärder KK KK SFV SFV 

T4.3  Avloppsvattensystem i byggnad  KK  KK SFV SFV 

T4.4  Brandsläckningssystem      
T4.45  Brandskyltning inkl utrymningsskyltar  KK KK SFV SFV 

T4.451  Utrymningstavla  KK KK SFV SFV 

T4.46  Brandsläckare  KK KK KK KK 

T4.47  Brandbesiktning, byggnad  SFV SFV SFV SFV 
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T4.48  Brandbesiktning, verksamhet  KK KK KK KK 
 
T4.7  Luftbehandlingssystem      

T4.71  
Luftbehandlingsinstallationer, skötsel avser ev. 
driftåtgärder KK KK SFV SFV 

T4.72  
Luftdistributionsinstallationer, skötsel avser ev. 
driftåtgärder KK KK SFV SFV 

T4.73  
Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät, skötsel avser ev. 
driftåtgärder KK KK SFV SFV 

      
T5  ELSYSTEM      
T5.1  Elkraftsystem      
T5.11  System för eldistribution fram till vägguttag/kraftuttag  SFV SFV SFV SFV 

T5.121  
Belysningssystem för allmän belysning, skötsel avser 
driftåtgärder KK KK SFV SFV 

T5.122  Belysningssystem anskaffad av verksamheten  KK KK KK KK 

T5.123  Byte av ljuskälla och glimtändare invändigt KK KK KK KK 

T5.13  Elvärmesystem, skötsel avser ev. driftåtgärder KK KK SFV SFV 

T5.2  System för spänningsutjämning      
T5.21  Åskskyddssystem  KK  KK  SFV  SFV  

T5.22  
System för potentialutjämnad närmiljö 
(spänningsutjämnare)  SFV  SFV  SFV  SFV  

      
T6  TELE- OCH DATASYSTEM      
T6.1  Teletekniska säkerhetssystem      
T6.11  System för branddetektering och brandlarm  KK KK SFV SFV 

T6.12  Inbrottslarmsystem mm   KK KK KK KK 
T6.13  System för entré- och passerkontroll, avser skalskydd  KK KK KK KK 

T6.14  Invändigt system för entré- och passerkontroll  KK KK KK KK 

T6.141  Invändigt låssystem  KK KK KK KK 

T6.142  Stulen och borttappad nyckel  KK KK KK KK 
 
T6.181  Säkerhetslarm för RWC, vilrum och frysrum  KK KK KK KK 
      
T7  TRANSPORTSYSTEM      
T7.2  Hissar, drift- och serviceavtal KK  KK  -  -  
T7.2 Personhiss, besiktning SFV SFV SFV SFV 

      
T8  STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM      

T8.1  
Fastighetsanknutna anläggningar för styr- och 
övervakningssystem  SFV SFV SFV SFV 

T8.2  Driftlarm  KK KK KK KK 
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 Skötselplan 
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Skötsel av fästningsholmen 
 

FÅRHAGEN 
Fårbesättningen ska skötas enligt gällande djurlagstiftning och uppfylla Jordbruksverkets krav på djurhållning. Antalet djur anpassas så att djuren inte 
sliter för starkt på marken. Marken kan bära ett större antal djur i början av betessäsongen för att succesivt minskas. Ett allt för hårt bete verkar 
utarmande på floran. Betesputsning/efterarbete på marken utförs för att ta hand om skott som fåren inte betat ner. Eventuell plats för stödutfodring ska 
utses tillsammans med markägaren och stödutfodring får endast ske där för att inte påverka floran negativt. Gångvägen runt Fästningsholmen ska 
hållas fri från fårspillning genom att den räfsas eller borstas bort från gångytan vid behov. 
 
GRÖNYTOR 

Gräsyta – Klippning så att gräshöjden varierar mellan 5 och 10 cm. 
Slåtteryta – Slåtter 1 gång per år, gräset bortföres. 

Naturyta – Manuell röjning av skott och sly 1 gång per år. 

Beteshage – Fårbete efter särskilda anvisningar. 

Häckar – Klippning minst 2 gånger per säsong. Nedkapad häck nordost om hembygdsgården klipps till en höjd av 1 meter och bredd av 0,8 meter. 

 

Generellt 
Buskar och träd beskärs vid behov. Besiktning och åtgärd av döda träd/grenar som kan utgöra fara sker löpande. 
Rabattytor vårdas så att de upplevs som välskötta. 
De kommunala byggnadernas (vandrarhemmet och kiosken) omgivningar ska hållas i vårdat skick. Eventuella andrahandsupplåtelser till föreningar i 
egna lokaler (Roddklubben och Kungälv Musei Vänner) ska reglera att föreningsbyggnadernas omgivningar hålls i vårdat skick. 

 
HÅRDGJORDA YTOR 

Hårdgjorda ytor på Fästningsholmen avses (ej ytor inne på fästningen eller murverk på fästningen). 
Grusytor.  
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Ytorna ska hållas för att uppnå att ytorna upplevs välskötta och funktionen upprätthålls. 

Asfaltsytor. Skötsel och underhåll sker efter behov för att uppnå att ytorna upplevs som välskötta och funktionen upprätthålls. 

Kullerstensytor. Ogräsrensning för ett välskött intryck. Infästning av lösa stenar vid behov. 
 

UTOMHUSANORDNINGAR 

Bänkar – Underhåll och reparation av trasiga bänkar. 

Papperskorgar – Underhåll och reparation av trasiga papperskorgar 

Skyltar och belysningsstolpar – Underhåll och riktning av skyltar, underhåll av belysningsstolpar, byte av ljuskällor. 
Flaggstänger och flaggning – Underhåll av flaggstänger, flaggning enligt överenskommelse. 

Cykelställ – Underhåll av cykelställ. 

Staket, räcken och grindar av trä – Inoljning, målning, reparation. 
Staket, räcken och grindar av metall – ska hållas i prydligt skick. 

 
Generellt 

Bryggor, däck och andra byggda anläggningar ska hållas i vårdat skick. 

Sanering ska utföras efter graffitimålning av skyltar med mera. 
Dagvattenbrunnar ska rensas i erforderlig omfattning. 

 

RENHÅLLNING 
Tömning av papperskorgar 

Övrig renhållning och städning. 

 

SNÖRÖJNING 

Gång- och körytor ska hållas snö- och halkfria. 
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Engångsåtgärder 
A-Q  Se medföljande beskrivning 

+ Nya träd 
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Engångsåtgärder – Fästningsholmens vegetation 
Utföres sedan med erforderligt intervall för att bibehållas 

 

Trädfällning och röjning 
 

Syfte 
Fästningsruinen ska behärska fästningsholmen, i ensamt majestät. Träd som döljer fästningen från omgivningen eller som döljer utsikten från fästningen ska 
därför i allmänhet inte finnas i fästningsruinens närhet. Undantag är bland annat träden i Fästningsparken, det sedan länge etablerade lövskogsbeståndet norr 
om ruinen, höga askar söder om ruinen samt lågvuxna tallar öster om ruinen. 

Generellt 

Kapning ska ske med låg stubbe. Virke och ris ska bortföras från fästningsholmen. Arbetsfordon som lämnar bestående spår i marken får inte användas. 
Markskador ska lagas. 

 

A – Större delen av beteshagen utom området mellan gångvägen och vattnet 

Området har tidigare gallrats kraftigt. Nya träd/grovt sly som vuxit upp behöver tas bort för att inte bli för grova. Buskage av slån bör tas bort där de växer på 
slät mark och hindrar framkomlighet. Döda träd tas bort för att inte riskera att falla och orsaka skada. 

 

B – Området mellan gångvägen och vattnet 

Slyskott tas bort på vägen samt mellan gångvägen och vattnet för att inte sikten mot vattnet ska försvinna. 

 

C – Sydsluttning med höga askar 

Nytillkommen sly tas bort 

 

D – Lövskogsparti norr 

Döda och lutande träd tas bort för att inte riskera att falla och orsaka skada. Nytillkommet sly tas bort. 
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E – Byggnadsminnesskyddat område utanför beteshagen  

Ingen åtgärd 

 

F – Norrsluttning norr om sjukhuset 

Igenvuxet område. Gallras och öppnas upp för att inte skugga hamnplanen eller blockera utsikten från sjukhuset mot Fontinberget. 

 

G – Lövträdsbevuxet område öster om sjukhuset 

Slyvegetation tas bort. Ytan riskerar att växa igen om den inte klipps. Detta har tidigare varit en grusad yta för båtuppläggning. 

 

H – Häck öster och nordost om hembygdsgården 

Häck utmed parkeringen och norrut ska ej växa till träd. Kapas vid behov ner till 20 cm över marknivå. 

 

I – Häckar utmed vägen till fästningsentrén och utmed arbetsvägen 

Hålls ner kontinuerligt på ca 60 cm för att inte utgöra en säkerhetsrisk på grund av skymd sikt. 

Häcken längs grusvägen upp mot fästningen smalnas av för att inte inkräkta på vägytan. 

 

J – Sydsluttning söder om fästningsruinen 

Området fårbetas. Skott som fåren inte tagit ska betesputsas på hösten. All yta utanför och strax innanför fårstaketet och fram till gräsytan är igenväxt med sly 
och buskage som behöver tas bort och sedan varje år hållas nere.  

 

K – Igenvuxet område mellan Färjevägen och älven 

Alla träd och skott med stamdiameter under 10 cm tas bort. 

 

L – Område norr om vandrarhemmet 

Alla trädplantor med stamdiameter under 20 cm tas bort. 
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Q – Fästningen 

På svingeln röjs det sly som växer nedanför Nedre Platts yttermur. Fläderbuskar som står så att rötterna kan skada murverken tas bort. Vid Stora Våghals tas 
vedartade växter bort som växer i den gamla bakmuren och på murkrönen. På Nedre Platt tas slyvegetation och syren bort som växer närmast murkrönet och 
kan skada murverket.  

Generellt 

All växtlighet i murar ska avlägsnas innan rötterna etablerat sig i fogar eller murverk. Växter vars rötter redan etablerat sig i fogar eller murverk får endast 
avlägsnas i samband med omfogning på uppdrag av Statens fastighetsverk. 

 

 

Trädplantering, stubbfräsning och trädvård 
Fästningsparkens anslutning mot Färjevägen 
I Fästningsparkens nedre del är det önskvärt med träd som en avgränsning mot den starkt trafikerade vägen. Tre nya träd har planterats, dessa och övriga 
träd ska bevaras. 

 

Stubbfräsning 
Stubbar efter nertagna träd i Fästningsparken fräses för att underlätta gräsklippningen. 

 

Trädvård 
De tre stora popplarna ska kontinuerligt kronreduceras för att förebygga grenbrott och vindbelastning på kronan. En arborist bör besiktiga i första hand 
almarna för att se om det finns träd som riskerar att falla och orsaka skada. 
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Bilaga nr 7  
O 321 Bohus fästning 
Avtal nr.  
Dnr. 0885/22 
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
 
I anledning av ingånget hyresavtal den XXXXX (”Avtalet”) mellan Statens Fastighetsverk (”SFV”) och 
Kungälvs kommun (”Hyresgästen”) har följande särskilda bestämmelser överenskommits mellan 
parterna (nedan gemensamt benämnda ”Parterna”). 

 
1. Allmänt 

Bohus fästning med omgivning är ett statligt byggnadsminne (SBM) med skyddsföreskrifter 
upprättade av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som är tillsynsmyndighet. Inga ändringsåtgärder, 
ombyggnationer eller installationer får göras utan samråd med Statens fastighetsverk (SFV) 
och tillstånd från (RAÄ). För alla åtgärder i mark krävs tillstånd från Länsstyrelsen (LST). 
 

2. Kulturhistoriska värden 
Parterna är överens om att målet med upplåtelsen är att tillsammans arbeta för att bevara och 
utveckla Hyresobjektets kulturhistoriska miljö och immateriella värden samt göra dem 
tillgängliga för allmänheten.  
 
Hyresgästen åtar sig att inhämta information och kunskap om Hyresobjektets kulturhistoriska 
värde samt om SFV:s långsiktiga målsättning för Hyresobjektet och dess omgivningar. 
Hyresgästen är medveten om att de omständigheter som anges i denna punkt 2 är av 
avgörande betydelse för upplåtelsen enligt Avtalet och att ett agerande som strider mot detta 
ändamål kan utgöra grund för omedelbart upphörande av Avtalet. Avtalet förutsätter att 
hyresgästen har erforderliga tillstånd för sin verksamhet. 
 

3. Tillgänglighet för allmänheten 
Hyresgästen är skyldig att hålla Hyresobjektet tillgängligt för allmänheten i den omfattning 
som bedöms som rimlig i förhållande till säkerhet och potentiell efterfrågan. SFV och 
Hyresgästen ska tillsammans arbeta för att alla besökare ska tas emot och bemötas på ett 
bra sätt.  
 

4. Hyresobjektets användning 
Hyresgästen har rätt att bedriva besöksmålsverksamhet i Hyresobjektet. Det innefattar 
guidade visningar, utställningar, programaktiviteter för barn- och skola, mindre konserter samt 
andra publika evenemang med koppling till Hyresobjektet och dess historia.  
 
Hyresgästen ges rätt att tillfälligt tillreda och försälja mat och dryck i Hyresobjektet under 
förutsättning att alla erforderliga tillstånd inhämtats. Fester och andra privata tillställningar får 
arrangeras så länge de inte begränsar ordinarie besöksmålsverksamhet. 
 
Hyresgästen ansvarar för och skall alltid beakta säkerheten i sin verksamhet.  
 
Verksamheten skall hålla god kvalitet. Hyresgästen är skyldig att under hyresförhållandet 
aktivt bedriva sin verksamhet enligt godkänd användning.  
 
Hyresgästen är medveten om att det för SFV är av synnerlig vikt att avsteg från eller 
förändring av verksamheten kräver skriftlig tillåtelse av SFV, samt att inte heller förvanskning 
av verksamheten i Hyresobjektet sker. Om Hyresgästen bryter mot ovanstående utgör detta 
en förverkandegrund. Utan SFVs skriftliga tillstånd får i det förhyrda Hyresobjektet inte 
bedrivas andra verksamheter än som anges i detta hyreskontrakt. 
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All verksamhet skall bedrivas på sådant sätt att den är förenlig med fastighetens historia och i 
enlighet med vid varje tidpunkt gällande skyddsföreskrifter och vårdprogram. Hyresgästen 
ansvarar för all verksamhet på fästningsområdet samt för att de av hyresgästen och eventuell 
andrahandshyresgäst anlitade konsulter och entreprenörer följer hyresavtalet med bilagor. 
Hyresgästen ska löpande informera SFV:s förvaltare och diskutera kommande 
verksamhetsplaner. 
 
Hyresgästen ska informera besökare och övriga samarbetspartners om SFVs roll och 
uppdrag på fastigheten. Hyresgästen ansvarar också för att informera om fastighetens 
kulturhistoriska värde samt att området beträds på egen risk och uppmana till varsamhet på 
fastigheten. 
 
Alla arrangemang utanför ordinarie besöksmålsverksamhet enligt föreliggande hyresavtal 
såsom te x större konserter, marknader, och film/foto- inspelningar kräver skriftligt tillstånd 
och/eller separat avtal med SFV. Det är av yttersta vikt att tillstånd inhämtas av SFV i god tid. 
I förekommande fall där det kan bli aktuellt med en extra ersättning för hyresvärdens (SFV:s) 
omkostnader i samband med ett arrangemang ska detta regleras i separat avtal mellan 
hyresvärd och hyresgäst. 

 
 

5. Hållbar verksamhet 
Parterna ska gemensamt arbeta för att Hyresobjektet drivs och underhålls med hänsyn till ett 
miljö- och hållbart perspektiv vilket bland annat innebär minskade driftskostnader.  
Hyresgästen ska verka för att verksamheten bedrivs på ett i alla perspektiv hållbart sätt.  
SFV ska ges tillgång till förbrukningssiffror för samtlig media. 
 

6. Nyttjanderätt 
Förutom de ytor som avser LOA i hyresavtalet har hyresgästen också tillgång till allmänna 
ytor inom befästningen, såsom borggården, Skarpe Nord mfl markerade i bilaga 2. Detta 
förutsätter dock att ingen säkerhetsrisk föreligger. Skulle säkerhetsrisk för personal eller 
allmänhet uppstå enligt SFVs bedömning har SFV rätt att med omedelbar verkan spärra av 
områden. Om del av den förhyrda ytan inte kan nyttjas pga avspärrningar har hyresgästen 
rätt till avdrag på hyran. Avdraget beräknas genom att hyran minskas procentuellt med ytan 
som ej kan nyttjas/total förhyrd yta inom fästningsmurarna. 
 

 
7. Upplåtelse i andra hand och överlåtelserätt 

Hyresgästen äger icke utan SFVs skriftliga tillstånd rätt att upplåta Hyresobjektet i andra 
hand. Upplåtelse i andra hand medges endast om Hyresgästen har beaktansvärda skäl för 
det och SFV inte har befogad anledning att inte samtycka. 

 

Hyresgästen förbinder sig vidare att inte utan motsvarande tillstånd, medge annan att driva 
någon form av rörelse eller verksamhet i det förhyrda Hyresobjektet. 
 

Hyresrätten får ej överlåtas utan skriftligt samtycke från SFV. Hyresrätten får endast överlåtas 
till den som skall överta Hyresgästens verksamhet och som SFV skäligen kan godkänna med 
hänsyn till dennes branschkunnande och ekonomiska ställning. 

 
8. Information 

Hyresgästen åtar sig att informera besökare och andra relevanta aktörer om Hyresobjektet 
och dess historia samt om SFVs roll och uppdrag på fastigheten.  
På den publika verksamhetens hemsida ska det finnas information om att Hyresobjektet ägs 
av SFV samt relevant information om myndigheten. 
Hyresgästen ansvarar också för att informera om fastighetens kulturhistoriska värde samt att 
området beträds på egen risk och uppmana till varsamhet på fastigheten. 
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9. Marknadsföring 
Hyresgästen ansvarar för att Hyresobjektet och den publika verksamheten marknadsförs 
aktivt genom lämpliga kanaler. Det ska vara lätt att hitta korrekt och tillgänglig information om 
Hyresobjektet och verksamheten i Hyresgästens informations- och marknadsföringskanaler 
 

10. Skyltning  
För att sätta upp skyltar, flaggor eller tillfälliga banderoller på/inom fastigheten måste skriftligt 
tillstånd inhämtas från SFV. Det är viktigt att en sådan ansökan stämmer överens med SFV:s 
skyltprogram och gällande riktlinjer. Kontakt med SFV skall tas i god tid då flera myndigheter 
kan vara involverade. Tillstånd från RAÄ kan bli aktuellt liksom bygglov.  
 

11. Flaggning  
Hyresgästen ansvarar för flaggning med SFV-flagga varje dag, flaggdagar undantagna. 
Hyresgästen ansvarar för flaggning med svenska flaggan på årets samtliga flaggdagar. 
Hyresgäst ansvarar för tillsyn av flaggorna samt att söndriga flaggor snarast byts ut. SFV 
tillhandahåller SFV-flagga. 
 

12. Samverkan 
Hyresgästen har i uppdrag att, på eget initiativ, aktivt samverka med SFV, SFVs publika 
hyresgäster samt med relevanta lokala, regionala och nationella aktörer i syfte att stärka sin 
verksamhets och Hyresobjektets attraktionsvärde och konkurrenskraft. 

 
13. Besiktning 

Parterna ska före april månads utgång varje år genomföra en årlig besiktning av 
Hyresobjektet med genomgång av nödvändiga underhålls- och renoveringsåtgärder. Vid 
detta besiktningstillfälle ska Parterna informera om respektive Parts planerade åtgärder och 
samråda kring dessa. 
 

14. Nycklar, passerkort el.dyl. 
Nycklar, passerkort och liknande som hör till fastigheten skall återlämnas vid avflyttning. Har 
till Hyresgästen överlämnade nycklar, passerkort eller liknande förkommit, åligger det 
Hyresgästen att svara för kostnaden för anskaffande av nya nycklar eller passerkort samt för 
kostnaden för övriga åtgärder som kan komma att krävas med anledning av förlusten. 
Det åligger Hyresgästen att anordna för verksamheten anpassat lås, larm och annat 
inbrottsskydd för Hyresobjektet. SFV ansvarar inte för att det yttre så kallade skalskyddet vid 
var tid är låst. 

 
15. Krav från myndigheter m.fl. 

Som tillägg till detta hyresavtals huvudformulär om Myndighetskrav m.m. gäller att även krav 
från Hyresgästens anställda, direkt eller via anställdas fackliga organisationer som medför 
krav på förändringar av lokalerna skall ombesörjas och bekostas av Hyresgästen på 
hyrestidens startdatum enligt detta avtal liksom under hyrestiden. 
 

Krav i samband med eventuella revisionsbesiktningar och brandsyner, skall ombesörjas och 
bekostas av hyresgästen i det fall anmärkningarna berör installationer som utförts av eller för 
hyresgästen inom Hyresobjektet eller som hyresgästen enligt detta avtal eller tillägg därtill 
svarar för.  
 

Det åligger Hyresgästen att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som av 
försäkringsbolag, byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet, annan 
myndighet eller motsvarande, från och med tillträdesdagen krävs eller kan komma att krävas 
för Hyresobjektets nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen skall samråda med SFV 
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innan åtgärd vidtas. Vad som nu sagts innebär att hyresgästen från och med tillträdesdagen 
svarar för alla åtgärder som krävs för att Hyresobjektet skall få användas för den avsedda 
verksamheten, dock inte för åtgärder som krävs för att Hyresobjektet i sig skall få hyras ut. 
För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden enligt första stycket ovan äger SFV rätt att 
utföra åtgärden på hyresgästens bekostnad. 

 
16. Rökfritt 

Generellt gäller rökförbud i alla delar av Hyresobjektet. Det åligger Hyresgästen att tillse att 
rökning ej sker i Hyresobjektet. Om Hyresgästens kunder eller gäster röker utanför 
Hyresobjektet så åligger det Hyresgästen att tillse att så ej sker i direkt anslutning till entréer, 
att askfat eller dylikt tillhandahålls, att området hålls snyggt och väl städat, att god ordning 
iakttages så störningar ej uppkommer och att andra gästers upplevelse inte påverkas negativt 
 

17. Brandskydd 
Enligt lagen om skydd mot olyckor skall ägare till eller Hyresgäst i byggnader eller andra 
anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning 
eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för 
att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

 

Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder se bilaga 4. 
 

Ansvar för systematiskt brandskyddsarbete 
Parterna är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsställande brandskydd upprätthålls i 
fastigheten och i Hyresobjektet och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska 
åtgärder som reglerats i bilaga 4, även de organisatoriska åtgärder som behövs för att 
minska risken för brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna 
skall samråda med varandra innan mer omfattande åtgärder vidtas. Part skall vidare på 
begäran av den andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten 
som parten behöver för att kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina 
skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är dessutom skyldig att en gång 
om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av 
partens systematiska brandskyddsarbete. Närhelst så anses befogat av SFV skall denne ha 
tillträde till hyresgästens lokaler för brandsyn och elrevision och eventuell utredning efter 
brand eller skada. 

 

Ansvar m.m. 
Hyresgästen står det fulla ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Hyresobjektet inklusive 
ansvar mot tredje man. Hyresgästen ansvarar därmed för sak- och personskador samt annan 
skada eller förlust som kan uppstå i Hyresobjektet.  
Det åligger Hyresgästen att iakttaga samtliga lagar och regler som gäller för verksamheten. 
Det är av synnerlig vikt för SFV att verksamheten bedrivs på ett seriöst och lagenligt sätt.  

 

Det åligger Hyresgästen att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring under hyrestiden 
såväl för Hyresgästens egendom som för den verksamhet Hyresgästen skall bedriva i 
Hyresobjektet. 
 

18. Pantsättning mm 
Hyresgästen äger inte rätt att upplåta panträtt i, eller att inteckna hyresrätten till Hyresobjektet 
som säkerhet för dennes skuld av vad slag det vara må. 
 

19. El 
Hyresgästen bekostar all el. Hyresgästen skall ge SFV tillgång till elförbrukningsdata för 
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Hyresgästens egna elabonnemang.  
 

20. Drift, tillsyn och skötsel 
HG har fullt ansvar för markskötsel, daglig tillsyn och rensning av murverk samt tillsyn och 
skötsel av byggnader och installationer på fästningen och inom området. HG ansvarar dock 
inte för avlägsnande av växter med större rötter som etablerat sig i fogar eller murverk. 
 
Hyresgästen skall snarast anmäla gjorda iakttagelser som kan vara väsentliga för vården av 
fastigheten till SFV.  

 
21. Tillgänglighetsarbete 

Hyresgästen skall medverka till att öka tillgängligheten till Bohus fästning och dess 
omgivningar för alla människor. Hyresgästens verksamhet skall göras tillgänglig för alla, så 
långt detta är möjligt. 
 

22. SFV på hyresobjektet 
Oavsett program eller arrangör kan SFV välja att närvara med egna resurser i form av 
exempelvis vepor, affischer, personal och enkäter. SFV skall alltid kontakta hyresgästen i 
god tid för eventuell samordning. 
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   Er beteckning  

          
Handläggare     

Gerda Elversson, förvaltare 
SFV Göteborg 

      

E-post  

Gerda.elversson@sfv.se  
  

  
Bilaga 8 till hyresavtal XXXXX 

 S T A T E N S  F A S T I G H E T S V E R K  
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LICENSAVTAL 

avseende varumärket Bohus fästning 

mellan 

A.  Statens Fastighetsverk, org nr. 202100 - 4474, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM 

(nedan kallad Licensgivaren) 

och 

B.  Kungälvs kommun, 202100 - 4474  
442 81 KUNGÄLV 
(nedan kallad Licenstagaren) 

Gemensamt benämnda Parterna. 

 

BAKGRUND 
Licensgivaren äger fastigheten Bohus fästning på Fästningsholmen, Kungälvs kommun 
(nedan kallad Fastigheten). Fastigheten hyrs av Licenstagaren i enlighet med 
hyresavtal nr. XXXXXXX daterat 2023-01-01 (nedan kallat Hyresavtalet). 

Licensgivaren är innehavare av de inarbetade och registrerade Varumärket BOHUS 
FÄSTNING (nedan kallade Varumärket).  

Ordvarumärket BOHUS FÄSTNING registrerat i Sverige i enlighet med 
registreringsnummer 507079 (se sidorna 7-8) 

Licenstagaren önskar under den tid denne hyr Fastigheten av Licensgivaren att använda 
Varumärket i samband med sin publika verksamhet på plats samt försäljning och 
marknadsföring av tjänster och/eller varor som är kopplade till verksamheten. 
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1) UPPLÅTELSE 
Licensgivaren upplåter till Licenstagaren en enkel licens att i Sverige använda 
Varumärket som del av ett varumärke. Licenstagaren äger därmed rätt att använda 
Varumärket i sin publika verksamhet. 

Licensen för ordvarumärket BOHUS FÄSTNING är gällande för de tjänster som anges i 
registrering nr 507079. 

I det fall Licenstagaren önskar använda Varumärket för andra varor och/eller tjänster än 
de som licensen enligt ovan är gällande för ska det meddelas Licensgivaren. Om hinder 
för registrering av Varumärket för sådana varor och/eller tjänster inte synes föreligga kan 
Licensgivaren ansöka om registrering av Varumärket för sådana varor och/eller tjänster. 
När registreringen har vunnit laga kraft ska ett tillägg till detta licensavtal upprättas för de 
varor och/eller tjänster som omfattas av den nya registreringen 

Licensgivaren upplåter även till Licenstagaren en enkel licens att använda Varumärket 
som del av ett domännamn och/eller som del av användarnamn på sociala medier om 
detta är kopplat till den verksamhet som avtalats om i Hyresavtalet. Licenstagaren äger 
därmed rätt att använda följande domännamn som Licensgivaren har eller har för avsikt 
att registrera: www.bohusfastning.se, www.bohusfästning.se, www.bohusfastning.com 
samt www.bohusfästning.com. 

I det fall hyresgäst eller eventuella andrahandshyresgäster förfogar över rättigheten till 
något av ovanstående domännamn så ska äganderätten till desamma överföras till 
Statens fastighetsverk utan kostnad innan avtalet kan börja gälla.  

I det fall Licenstagaren önskar registrera och använda ett domännamn som inte 
innehåller Varumärket, men som har anknytning till Varumärket, exempelvis genom att 
utgöra en annan formulering på svenska av Varumärket eller att hänvisa till Varumärket 
på ett annat språk, ska detta meddelas Licensgivaren. Om Licensgivaren lämnar sitt 
medgivande till registrering av domännamnet äger Licenstagaren rätt att registrera detta. 
Ett tillägg till detta licensavtal ska upprättas gällande ett sådant domännamn. 
 

2) LICENSTAGARENS REGISTRERING AV FÖRETAGSNAMN OCH VARUMÄRKE 
Licenstagaren äger inte rätt att själv registrera ett företagsnamn eller ett varumärke som 
helt eller delvis består av Varumärket eller som på annat sätt anknyter till Varumärket, 
exempelvis genom att utgöra en annan formulering på svenska av Varumärket eller som 
hänvisar till Varumärket på ett annat språk. 
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3) ÖVERLÅTELSE OCH UNDERLICENSIERING 
Licenstagaren äger inte rätt att utan Licensgivarens skriftliga medgivande överlåta sina 
rättigheter enligt detta avtal.  

Licenstagaren äger inte rätt att utan Licensgivarens skriftliga medgivande upplåta 
underlicenser till sina rättigheter enligt detta avtal.  

 

4) UPPLYSNING OM LICENSIERING 
Licenstagaren är skyldig att i sin marknadsföring då det är praktiskt möjligt att ange att 
Varumärket används enligt licens från Licensgivaren. 
 

5) KVALITET 
Licenstagaren förbinder sig att upprätthålla en enligt branschstandard god kvalitet på 
den verksamhet samt de tjänster och varor som denne tillhandahåller kopplat till 
Varumärket.  
 

6) MISSKREDITERING 
Licenstagaren förbinder sig att inte misskreditera Varumärket eller Licensgivaren under 
avtalsperioden. Licenstagaren ansvarar för att ingen verksamhet bedrivs som riskerar att 
degenerera Varumärkets immateriella värden. 
 

7) ERSÄTTNING 
Ersättning till Licensgivaren för de rättigheter som tillerkännes Licenstagaren enligt 1) 
andra och fjärde stycket ingår i den hyra för Fastigheten som regleras i Hyresavtalet.  

Ersättning till Licensgivaren för de rättigheter som tillerkänns Licenstagaren enligt tillägg 
till detta licensavtal enligt 1) tredje stycket ska regleras i det tillägget till detta licensavtal. 

Ersättning till Licensgivaren för de rättigheter som tillerkänns Licenstagaren enligt tillägg 
till detta licensavtal enligt 1) femte stycket ska regleras i det tillägget till detta licensavtal.
  

8) INTRÅNG 
Parterna skall utan dröjsmål underrätta varandra om varje intrång eller misstänkt intrång 
i Varumärket som omfattas av detta avtal.  

Parterna skall gemensamt verka för beivrande av sådant varumärkesintrång. 
Licensgivaren äger ensamt att avgöra hur sådan beivrande skall ske.  
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Om Licensgivaren inte avser vidta rättslig eller annan åtgärd för att beivra 
varumärkesintrång, skall Licenstagaren på egen bekostnad ha rätt att vidta erforderliga 
åtgärder för beivrande av sådant intrång, efter godkännande av Licensgivaren. 

Eventuella ersättningar eller skadestånd från tredje man i anledning av varumärkes-
intrång skall tillfalla Licensgivaren. I det fall Licenstagaren lidit avsevärd skada av 
varumärkesintrånget så skall ersättningen fördelas mellan partnerna efter skälig grund. 

Licensgivaren är inte ansvarig gentemot Licenstagaren om Varumärket skulle göra 
intrång i annans immateriella rätt. 

Licensgivaren är inte ansvarig gentemot Licenstagaren om användning av ett domän-
namn enligt 1) fjärde eller femte stycket skulle göra intrång i annans immateriella rätt. 

 

9) IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHETSTID 
Detta Licensavtal träder i kraft vid undertecknandet. 

Detta Licensavtal är giltigt och sägs upp i enlighet med Hyresavtalet.  
 

10) FÖRTIDA UPPHÖRANDE 

Detta Licensavtal upphör omedelbart att gälla från och med den dag då Hyresavtalet har 
upphört att gälla. 

Om en varumärkesregistrering enlig 1) andra eller tredje stycket avförs helt eller delvis 
upphör rättigheterna enligt detta avtal för de varor och/eller tjänster för vilka 
registreringen har avförts. 

Licensgivaren har även rätt att säga upp detta avtal till upphörande om Licenstagaren i 
väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal eller enligt 
Hyresavtalet och inte vidtar full rättelse inom tio (10) dagar efter skriftligt påpekande från 
Licensgivaren. 

Licensgivaren har rätt att säga upp detta avtal till upphörande om Licenstagaren försätts 
i konkurs eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. 

Licensgivaren har rätt att med tillämpning av en (1) månads uppsägningstid säga upp 
avtalet till upphörande om den faktiska kontrollen över Licenstagaren förändrats så att 
enligt Licensgivarens mening, licensavtalet inte längre är förenligt med Licensgivarens 
intressen. 
 

11) EFTER AVTALETS UPPHÖRANDE 
Efter avtalets upphörande äger Licenstagaren inte länge rätt att använda Varumärket 
som del av varumärke, domännamn eller användarnamn på sociala medier. 
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Licenstagaren förbinder sig att omedelbart efter detta avtals upphörande till 
Licensgivaren överföra sådana domännamn och/eller användarnamn på sociala medier 
som anges i föregående stycke alternativt på Licensgivarens begäran avregistrera 
sådana domännamn och/eller användarnamn på sociala medier. 

Licenstagaren förbinder sig att efter avtalets upphörande inte använda eller ansöka om 
registrering av varumärke, företagsnamn, domännamn eller användarnamn på sociala 
medier som helt eller delvis består av Varumärket eller som på annat sätt kan vara 
förväxlingsbart eller förknippas med Varumärket och inte heller på något annat sätt 
använda eller ansöka om registrering av Varumärket eller Varumärket i kombination med 
annat/andra element eller något som på annat sätt kan vara förväxlingsbart eller 
förknippas med Varumärket.  
 

11. TVISTER 
Vid tolkning av detta avtals skall svensk rätt tillämpas. 

Eventuella meningsskiljaktigheter eller tvister som uppstår i samband med detta avtal 
skall i första hand lösas av parterna i ett försök att hitta lämpliga överenskommelser. Har 
inte dispyten lösts genom skriftlig överenskommelse mellan parterna skall den avgöras 
av Stockholms tingsrätt som första instans. 
 

12. ENDA AVTALET 
Detta licensavtal ersätter alla tidigare överenskommelser avseende licenser mellan 
parterna.  
 

13. MEDDELANDEN OCH ÄNDRINGAR 
Meddelanden avseende avtalets tillämpning skall översändas genom bud, 
rekommenderat brev eller e-post (som behörigen bekräftats) till parternas i ingressen 
ovan angivna eller senare ändrade adresser. 

Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och behörigen undertecknade av 
parterna. 
 

14. OGILTIGA AVTALSVILLKOR 
Skulle något villkor i detta avtal befinnas strida mot lag eller på annat sätt vara otillbörligt, 
skall avtalet i övrigt gälla med de ändringar som anses nödvändiga till följd av ett ogiltigt 
eller jämkat avtalsvillkor, så att syftet med avtalet upprätthålls. 
 
Av detta avtal har två exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. 
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Kungälv den ………2022  Kungälv den ……… 2022 

Statens fastighetsverk  Kungälvs kommun 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Gerda Elfversson, förvaltare XXXXXX, kommunstyrelsens ordförande 

 

…………………………………….. 

Johan Staberg, fastighetschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM SFV:S SKYDD AV IMMATERIELLA VÄRDEN 

 
Tre skäl för SFV att skydda våra immateriella värden 

- Säkerställa att statens fastigheter/varumärke inte används på otillbörligt sätt samt att förhindra att deras värden 

inte degenereras eller förvanskas. 
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- Säkerställa att våra hyresgäster i berörda fastigheter kan bedriva en effektiv verksamhet och inte störs av 

varumärkesintrång eller av att varumärken ägs av fel aktörer. 

- Tillvara varumärkenas affärsmässiga värden och möjligheter. 

 
 

Varumärkesklasser 

SFV skyddar idag våra varumärken i fyra (av 42) klasser: 

35: Reklam, information  

36: Uthyrning av fastigheter 

41: Utbildning, kulturverksamhet, guidning, bok, film 

43: Utskänkning mat & dryck, tillfälligt boende 

 

SFV:s skydd av övriga immateriella värden 

• Rekrytera rätt hyresgäst 

• Särskilda bestämmelser (hur publik verksamhet ska bedrivas) 

• Detta avtal   

• SFV förmedlar / förstärker fastighetens historia 

• Löpande /fördjupad kommunikation kring kommunikation 

• Engagera lokal/regional kunskap (länsmuseer, länsstyrelser osv) 
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 
 

www.kungalv.se 
 
 

Sid 1 (1) 
Datum: 2022-11-02 

 
 
Sid 1 (1) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-02 

 
 

Till: 
Statens Fastighetsverk     
Fastighetsområde Göteborg, Johan Staberg 
Box 2293 
103 16 Stockholm 
 
Angående: Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av Bohus Fästning 
 
Kungälvs Kommun med org.nr 212000-1371 ansöker härmed om tillstånd att hyra ut Bohus Fästning 
andra hand under hyresperioden 2023-01-01 tom 2027-12-31. Ansökan sker i enlighet med pkt 7 i bilaga 
7, Särskilda bestämmelser i hyresavtal Dnr 0885/22, objekt O321. 
 
 
Uppgift andrahandshyresgäst:  
 
Bohus Fästning:  Fästningsholmen Event i Kungälv AB Org.nr: 559198-9412 
 
Bakgrund till ansökan 
Kungälvs kommun hyr Bohus Fästning av Statens Fastighetsverk. 2019-03-28 ansökte 
kommunen om tillstånd för andrahandsuthyrning av Bohus Fästning. Under åren 2019 t o m 
2022 har kommunen hyrt ut fästningen i andra hand till ovanstående privata aktör. 
Kommunens hyresavtal med Statens Fastighetsverk är under omförhandling och nytt 
tecknande för perioden 2023-01-01 tom 2027-12-31. Det är kommunens avsikt att även 
under den perioden låta den privata aktören hyra fästningen för att bedriva 
besöksverksamhet. Därför sker en förnyad ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning. 
 
Innehåll i andrahandsavtalet 
Kungälvs kommun kommer att teckna ett andrahandshyresavtal med aktören för 
hyresperioden 2023-01-01 t o m 2027-12-31. Andrahandshyresavtalet speglar det 
förstahandshyresavtal med bilagor som Kungälvs kommun kommer att teckna med Statens 
Fastighetsverk.  
Kungälvs kommun som hyresgäst har gentemot hyresvärden Statens Fastighetsverk 
ansvaret att hyresvillkoren i det ursprungliga hyresavtalet uppfylls. 

Aktören som kommunen kommer att teckna andrahandsavtalet med visar både vilja och 
förmåga att uppfylla avtalsvillkoren i hyresavtalet. All hantering av lokalerna och 
verksamheten som bedrivs i dem ska ske i enlighet med hyresavtalet med bilagor. Under 
åren 2019- 2022 har andrahandshyresgästen tydligt visat sin kapacitet med att sköta och 
utveckla hyresobjektet fästningen som besöksmål.  

 
Kungälvs kommun 2022-xx-xx 
 
 
……………………………   ………………………….. 
Haleh Lindqvist   Miguel Odhner 
Kommundirektör   Kommunstyrelsens ordförande 
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-02

Handläggarens namn
Linda Andreasson

2022-10-19

Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd
(Dnr KS2020/1689-33)

Sammanfattning

För Kode har ett samrådsförslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram.
FÖPen anger hur kommunen anser att mark- och vattenområden i Kode ska användas, avseende
exploatering av de centrala delarna och bevarande av de yttre områdena, samt hur samhället ska
knytas ihop med stråk för gående och cyklister. Den visar på hur grönstrukturen kan utvecklas
avseende både rekreation, dagvatten/skyfallshantering samt biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Den anger även riktlinjer för hur denna utveckling ska genomföras.
Konsekvenserna av denna utveckling har analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv;
miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Den samlade
bedömningen är att planeringen utgör goda förutsättningar för en hållbar utveckling på lång sikt
även om ett antal osäkerhetsfaktorer finns. En översiktsplan innebär alltid betydande miljöpåverkan
men omfattningen behöver hanteras. En utveckling kan få sociala konsekvenser om dessa frågor
inte hanteras i kommande utveckling. Ett ökat antal invånare innebär kostnader för kommunen där
behov finns av skolor, äldreboende, gång- och cykelbanor, parkytor m.m. I Kode är även frågan om
planskildkorsning viktig ur både socialt och ekonomiskt perspektiv.

Viktiga utgångspunkter i planarbetet har varit Medborgardialogen som genomfördes våren 2021,
den politiska Visionen för Kode samt den s.k. Täthetsanalysen som gjordes i samband med arbetet
med FÖP Ytterby. Under processens gång har ytterligare underlag tagits fram som ligger som
bilagor till FÖPen. Det är Grönstrukturplan, Dagvatten/skyfallsutredning, Geoteknisk utredning,
Landskapshistorisk analys samt en Trafikutredning med fokus på en planskild korsning vid
Bohusbanan.

I samrådshandlingen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och kommunal
nivå som FÖPen förhåller sig till. Det anges ett syfte, målbilder och vision. Det övergripande målet
kan sägas vara ett hållbart och attraktivt stationssamhälle.
FÖPen innehåller en Strategisk karta över hur Kode kan utvecklas, Mark- och
vattenanvändningskartan för markanvändningen samt karta över riksintressen och andra skyddade
områden.
Kapitlet ”Förutsättningar och riktlinjer” beskriver tematisk, nuläge samt vilka förändringar som
FÖPen innebär.

Förvaltningens bedömning är att Kode kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark.
Vissa förutsättningar för ett attraktivt samhälle har kommunen inte mandat eller rådighet över, som
t.ex. utveckling av Bohusbanan, vissa naturområden och stråk, då krävs att kommunen verkar för
eller deltar i dialoger för att påverka.
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Juridisk bedömning 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL) med samråd och 
granskning. FÖPen är en del av översiktsplanen och är liksom ÖP inte juridiskt bindande men 
styrande. Den är ett övergripande styrdokument för kommunens arbete med utveckling och 
bevarande. Den förenklar kommunens arbete genom att den ger en samsyn. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
I Budgetdirektiv med resultatmål antaget av Kommunstyrelsen 2020-04-15 gavs uppdraget till 
förvaltningen att genomföra en fördjupad översiktsplan för Kode. I Investeringsprogrammet med 
tillhörande tidplan angavs FÖP Kode som projekt med uppstart 2020. Arbetet med FÖP Kode 
startades först våren 2021. FÖP Kode utgår ifrån Översiktsplanen (ÖP) 2010 samt Vision Kode.

Kode är en av kommunens viktigaste serviceorter då det ligger i kommunens huvudstråk för 
kollektivtrafik. De frågor som är speciellt viktiga i uppdraget är att möjliggöra en bostadsutveckling 
samtidigt som grönområden ska bevaras och utvecklas och jordbruksmark värnas. Dessutom finns 
övergripande frågor kring mobilitet samt behov av verksamhetsmark. 
Uppdraget ska möjliggöra en utveckling av stationssamhället för att minska klimatpåverkan genom 
fler hållbara resor.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Kode kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och 
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av 
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark.
Vissa förutsättningar för ett attraktivt samhälle har kommunen inte mandat eller rådighet över, som 
t.ex. utveckling av Bohusbanan, vissa naturområden och stråk, då krävs att kommunen verkar för 
eller deltar i dialoger för att påverka.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
I samrådshandlingen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och
kommunal nivå som FÖPen förhåller sig till.
De av KF:s strategiska mål som bedöms mest relevant är följande:
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Genom dialog i 
strategiska frågor.
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Genom att 
övergripande utreda infrastruktur parallellt med exploatering.
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen. Genom att planera
för ett hållbart stationssamhälle.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
FÖPen har bedömts innebära en betydande miljöpåverkan därav har en 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram.

Agenda 2030
Jämställdhet, Rent vatten och sanitet, Hållbar energi för alla, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer 
och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk mångfald, Fredliga och 
inkluderande samhällen är de mål som främst har betydelse för arbetet med FÖPen och hållbar 
samhällsplanering.
Miljömålen
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål. De visar vad 
Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.
De miljömål som främst har betydelse för arbetet med FÖP Kode är Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och ett 
rikt växt - och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap.
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När det gäller etappmålen så är det främst Biologisk mångfald och Hållbar stadsutveckling.

Senast år 2018 skulle betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra 
beslut i samhället där så är relevant och skäligt.
Under Hållbar stadsutveckling finns ytterligare delmål som är relevanta för FÖParbetet. Andelen 
persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, 
uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik.
En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

De viktigaste kommunala styrdokumenten för FÖParbetet utöver översiktsplanen (ÖP2010) har 
främst varit kommunens Dagvattenplan med riktlinjer för FÖParbetet samt kommunens Trafikplan 
som har utpekade mål avseende:

Öka andelen hållbara resor.

Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand 

utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter.

Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer. 

Öka samnyttjande av trafikslag.

Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

En fördjupad översiktsplan som en del av den övergripande översiktsplanen berör alla medborgare 
och brukare både boende, arbetande och besökande i Kode. Arbetet med FÖPen har inletts med 
en medborgardialog som kommer att fortsätta under samrådsprocessen. För alla medborgare är 
det viktigt att kommunen genom ÖP och FÖP tydligt kan visa hur kommunen ska utvecklas mot en 
mer hållbar framtid.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
En fördjupad översiktsplan underlättar arbetet för medarbetarna då det finns ställningstagande och 
riktlinjer att utgå ifrån, den effektiviserar efterkommande processer med planering och exploatering 
och andra beslut. FÖPen innebär även att dialog med medborgare, exploatörer, Länsstyrelsen m.fl. 
förenklas.  

Ekonomisk bedömning
En ekonomisk konsekvensanalys (EKA) har gjorts i FÖParbetet. Denna ligger som bilaga till 
FÖPen.

Förslag till Kommunstyrelsen 

Fördjupad översiktsplan för Kode i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- 
och bygglagen 3 kap 8 §.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till: linda.andreasson@kungalv.se

För kännedom till: ida.brogren@kungalv.se fredric.arpfjord@kungalv.se
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1   INLEDNING
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Sammanfattning 
I Översiktsplanen (ÖP 2010) lyfts Kode, Ytterby 
och Kungälv fram i Göteborgsregionens struk-
turbild där de som stationssamhällen ligger i ett 
av huvudstråken för kollektivtrafik i regionen. 
Intill stations- och hållplatslägena, d.v.s. stråkets 
noder, finns stor potential att förtäta och utveckla 
befintliga orter. Områden inom gångavstånd till 
stationsområden samt motorvägshållplats och 
busstation ska ha särskilt hög bebyggelsetäthet. 
Kode ligger med Bohusbanan och E6 i direkt an-
slutning, vilket möjliggör hållbara transporter och 
resor. 

Politikerna i beredningen för samhälle och ut-
veckling (BSU) har för Kode, grannbyarna Aröd 
och Rörtången/Ödsmåls-mosse samt landsbyg-
den, tagit fram en ny Vision om hur området ska 
utvecklas. Målsättningen är att sätta viljeinrikt-
ningen ”Orten där man enkelt kan leva hållbart 
nära havet”

Kode är en serviceort för landsbygden samt or-
terna Aröd och Ödsmåls mosse/Rörtången i kust-
zonen. I ÖP2010 föreslås nya områden för explo-
atering och förtätning i Kode. Dock har väldigt 
lite nybyggnation skett sen ÖP togs fram. I den 
här fördjupade översiktsplanen (FÖPen) görs ett 
omtag kring hur Kode kan utvecklas utifrån den 
nya visionen, planeringsunderlag avseende trafik, 
grönstruktur, klimatanpassning m.m.

FÖPen för Kode tar visionen om det hållbara 
stationssamhället längre genom att mer styra 
utvecklingen av det centrala området runt statio-
nen samt föreslå en utveckling den östra sidan av 
Bohusbanan och E6 med verksamheter. Mobili-
teten lyfts fram genom koppling till kollektivtrafik 
och gena trygga gång- och cykelstråk. Samtidigt 
förtydligas grön- och blåstrukturen både centralt 

med parker och dagvattenhantering samt kopp-
ling till omgivande rekreations- och kulturmiljöer. 
Förhoppningen är att mer i detalj ska kunna be-
skriva hur målsättningarna ska kunna infrias.

FÖPen anger hur kommunen anser att mark- och 
vattenområden i Kode ska användas samt anger 
riktlinjer för hur denna utveckling ska genom-
föras. Konsekvenserna av denna utveckling har 
analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv; miljökon-
sekvenser, sociala konsekvenser och ekonomis-
ka konsekvenser. Den samlade bedömningen är 
att planeringen utgör goda förutsättningar för en 
hållbar utveckling på lång sikt.

Läsanvisningar
Samrådshandlingen inleds med beskrivningar 
vad en FÖP är, om bakgrund och vilka utgångs-
punkter som varit viktiga i arbetet samt vilka mål 
som ska uppnås. En utvecklingsstrategi redovi-
sas i text och karta som visar de stora dragen i 
utvecklingen av FÖP området. Kapitlet om An-
vändning av mark- och vattenområden anger hur 
av mark- och vattenområden avses användas 
samt ger riktlinjer för genomförande av FÖPen. 
Här redovisas även ställningstagande avseende 
allmänna intressen. Under kapitlet om Förutsätt-
ningar och Riktlinjer beskrivs alla aktuella ämnes-
områden med nuläge, förändringar utifrån FÖPen 
samt med tillhörande riktlinjer där det bedöms 
viktigt för kommande utveckling. Under kapitlet 
Konsekvenser sammanfattas miljö-, sociala- och 
ekonomiska konsekvenser för FÖPen. Konse-
kvensbeskrivningarna som helhet finns som bila-
gor. Fortsatt planering anger vilka processer som 
behövs för genomförandet av FÖPen.

Organisation
Processen med att ta fram FÖPen och dess 
bilagor har letts av Planenheten under sektor 
Samhälle och utveckling, med en arbetsgrupp 
bestående av planarkitekter, samhällsplanerare, 
trafikstrateg och översiktsplanerare. I arbetet 
har även en större projektgrupp medverkat med 
kompetenser från enheterna miljö, bygglov, 
mark- och exploatering, va, kommunekolog samt 
trafik-gata-park. Avstämning har även skett med 
kompetenser inom fritid, lokalresursplanering 
samt Kungälvs energi AB. Som referensgrupper 
inom förvaltningen har projektet haft möten som 
Strategmötet, Sektorsamsyn samt Gestaltnings-
möte.

Beredningen för samhällsutveckling (BSU) har 
varit politisk referensgrupp under framtagandet 
av FÖPen. Styrgrupp inom förvaltningen har varit 
Styrgrupp stora exploateringar och Portföljstyr-
grupp. Underlagsmaterial avseende Grönstruktur-
plan, Dagvattenutredning, Geoteknisk utredning, 
Kulturmiljöanalys, Miljökonsekvensbeskrivning 
samt Social konsekvensanalys för FÖP Ytterby 
har tagits fram av konsulter. Övrigt material har 
tagits fram internt i kommunen.

Underlagsmaterial
Arbetet med FÖPen utgår utöver ny Vision till stor 
del från de utgångspunkter och övergripande 
inriktningar som anges i ÖP2010. Dock har vissa 
förutsättningar ändrats vilket kräver en ny utbygg-
nadsstrategi för Kode. Under kapitel om Bak-
grund och Utgångspunkter anges ett stort antal 
mål, riktlinjer som styr samhällsplaneringen på na-
tionell, regional samt kommunal nivå. Som bilagor 
finns det material som varit underlag inför upp-
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start av arbetet med FÖP, t.ex. medborgadialog 
samt en täthetsanalys. Dessutom finns underlag 
som tagits fram under arbetets gång avseende 
grönstruktur, dagvatten, geoteknik samt kulturmil-
jö. Därutöver ligger miljö-, social och ekonomiska 
konsekvensanalyser som bilagor. Bilagorna ang-
es sist i handlingen.

Medborgardialog  
Under våren 2021 genomfördes en medbor-
gardialog i två steg, en generell dialog för alla 
medborgare och en dialog riktade till elever på 
skolorna i Kode. Medborgarna har haft möjlighet 
att besvara en enkät och lämna kommentarer om 
särskilda platser inom ett område. Resultatet av 
dialogen har sammanställts i en rapport som är 
ett viktigt underlag i FÖParbetet. I samband med 
medborgardialogen kontaktades även företaga-
re i Kode men då bara en person svarade finns 
dessa inte med i sammanställningen. I juni 2022 
hölls ytterligare en medborgadialog på plats 
i Kode där de företagare och fastighetsägare 
som ligger inom nuvarande verksamhetsområde 
bjöds in. Dock deltog bara en person men det 
blev ändå ett givande samtal.

Täthetsanalys
Rapporten ”Hållbar täthet i Stationssamhällen 
Riktlinjer och indikatorer för hållbar täthet i sta-
tionsnära lägen i Göteborgsregionen Exempel 
på hållbar förtätning i Ytterby”, togs fram i augusti 
2017 av SpaceScape. Kungälvs kommun och 
Göteborgsregionen (GR) hade ett överenskom-
met samarbete i EU-projektet SMART-MR där 
stationssamhället Ytterby ingick som fallstudie i 
projektet. Detta arbete hade en stor betydelse i 

arbetet med FÖPen för Ytterby men har även va-
rit ett viktigt underlag för arbetet med FÖP Kode, 
utifrån generella principer avseende förtätning i 
Stationssamhällen.
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2  VAD ÄR EN 
ÖVERSIKTSPLAN
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som bibliotek, i stadshuset och på kommunens 
hemsida. Efter samrådet tar kommunen ställning 
till de inkomna synpunkterna och besvarar dem 
i en samrådsredogörelse. Planförslaget arbetas 
eventuellt om och ställs ut på Granskning under 
minst två månader. Synpunkter som kommit in vid 

granskningen sammanfattas och besvaras i ett 
Granskningsutlåtande. Efter granskningen kan 
mindre justeringar göras innan FÖPen antas av 
kommunfullmäktige.

Vad är en Översiktsplan?
En översiktsplan är ett vägledande styrdokument 
som beskriver kommunens långsiktiga strategi 
för samhällsutveckling. Översiktsplanen gäller för 
hela kommunen och i den tar kommunen ställ-
ning till hur mark- och vattenområden och den 
bebyggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Den ska även innehålla beskrivningar 
av hur kommunen avser att ta hänsyn till och 
samordna nationella och regionala mål, planer 
och program. Översiktsplanen fungerar som en 
vision för den framtida utvecklingen och ligger 
till grund för detaljplanering och bygglov. Den är 
även ett instrument för kommunens dialog med 
medborgare och myndigheter. Översiktsplanen 
har en viktig roll som måldokument avseende hur 
kommunen ska växa och vägvisare mot en god 
miljö och mer hållbar framtid. 

Fördjupad översiktsplan 
För områden i kommunen som behöver en mer 
detaljerad redovisning av ställningstaganden, till 
exempel en tätort, kan en fördjupning av över-
siktsplanen (FÖP) göras. En FÖP behandlar sam-
ma typ av frågor som en översiktsplan men på en 
mer detaljerad nivå och tas fram på samma sätt. 

Planprocessen
Processen för att upprätta en översiktsplan styrs 
av plan och bygglagen (PBL). När ett förslag till 
ny översiktsplan eller FÖP har upprättats hålls 
samråd med medborgare, myndigheter och 
andra berörda. Förslaget tillgängliggörs genom 
att allt material finns utställt på offentliga platser 
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3  BAKGRUND OCH 
UTGÅNGSPUNKTER
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Kode karaktäriseras av småskalighet med närhet 
till hav, landsbygd, natur och stad. Orten ligger i 
övergången mellan skog och det öppna odlings-
landskapet.

Bebyggelsen som breder ut sig mot väster i det 
flacka odlingslandskapet är främst villabebyg-
gelse men med inslag av äldre jordbruksbebyg-
gelse. Centralt finns kuperad terräng med inslag 
av större grönytor. Betydande spår av de äldre 
gårdarna finns i landskapet och den bebyggda 
miljön.

De mest tätbebyggda delarna av samhället ligger 
på marker som historiskt tillhört gårdarna Kode, 
Guntorp, Halltorp och Bräcke.

Bohusbanan Göteborg-Uddevalla öppnades i 
etapper mellan åren 1906–1909. Detta var början 

Planområdet Kode
Planområdet för FÖP Kode innefattar samhället 
Kode samt förslag på viss utökning för ny exploa-
tering samt omgivande natur och jordbruksmark.

Kode är ett mindre stationssamhälle beläget ca 
9km norr om centrala Kungälv med en befolk-
ningsmängd på ca 1700 invånare. Genom ortens 
östra del sträcker sig Bohusbanan och E6:an. 
Tätorten är samlad kring pendeltågsstationen där 
det även finns grundläggande service. 

Kode utgör även en serviceort för grannbyarna 
Aröd och Ödsmåls mosse och Rörtången samt 
landsbygden.

Uppdrag
I Budgetdirektiv med resultatmål antaget av Kom-
munstyrelsen 2020-04-15 gavs uppdraget till 
förvaltningen att genomföra en fördjupad över-
siktsplan för Kode. I Investeringsprogrammet med 
tillhörande tidplan angavs FÖP Kode som projekt 
med uppstart 2020. Arbetet med FÖP Kode 
startades först våren 2021. FÖP Kode utgår ifrån 
Översiktsplanen (ÖP) 2010 samt Vision Kode.

Kode är en av kommunens viktigaste serviceor-
ter då det ligger i kommunens huvudstråk för 
kollektivtrafik. De frågor som är speciellt viktiga i 
uppdraget är att möjliggöra en bostadsutveckling 
samtidigt som grönområden ska bevaras och 
utvecklas och jordbruksmark värnas. Dessutom 
finns övergripande frågor kring trafik och kommu-
nikationer samt behov av verksamhetsmark. 

Uppdraget ska möjliggöra en utveckling av sta-
tionssamhället för att minska klimatpåverkan ge-
nom fler hållbara resor.

till att utveckla Kode samhälle och komplettera 
jordbruket med andra sätt att livnära sig på. Kode 
stationshus var en av få byggnader i de centrala 
delarna vilket under 1980-talet bedömdes ha ett 
kulturhistoriskt värde men som idag inte finns 
kvar. Motorvägen (E6) tillkom 1972–1974.

Kode bebyggdes i större omfattning först på 
60- och 70-talet. Innan dess fanns endast spridd 
bebyggelse vid stationsläget, i Halltorp och Klå-
vränna. Kode var centralort i Kode landskommun 
mellan åren 1952–1970 innan kommunsamman-
slagningen. 

Ny bebyggelse har endast tillkommit i mindre om-
fattning under 2000-talet.

Översiktskarta Kungälvs kommun
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Planområde Kode
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När det gäller etappmålen så är det främst Be-
gränsad klimatpåverkan och Hållbar stadsutveck-
ling som berör FÖPen. 

Exempel på mål under Begränsad klimatpåver-
kan är:

Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel 
och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 
2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på 
sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik. 

Exempel på mål under Hållbar stadsutveckling är:

En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta 
tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystem-
tjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och 
förvaltning i städer och tätorter.

Kulturpolitiska mål 

Läs mer: kulturradet.se 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreati-
vitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling. För att uppnå målen ska 
kulturpolitiken bland annat: främja ett levande 
kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 
kultur.

Arkitektur-, form- och designpolitik ”Gestaltad 
livsmiljö”

Läs mer: regeringen.se 
2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-, 
form- och designområdet. 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett håll-
bart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges 

veckling, med 17 globala mål. De mål som främst 
har betydelse för arbetet med hållbar samhälls-
planering är: Jämställdhet, Rent vatten och sani-
tet, Hållbar energi för alla, Minskad ojämlikhet, 
Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimat-
förändringarna, Ekosystem och biologisk mång-
fald, Fredliga och inkluderande samhällen.

Nationella ställningstagande

Riksdagens mål

Läs mer: regeringen.se

Riksdagen har ett stort antal mål som ska vara 
vägledande för samhällsplaneringen i kommu-
nen. 

Följande mål har lyfts fram som viktiga i arbetet 
med FÖPen:

Miljömålen 
Generationsmålet, Miljömålen och Etappmålen är 
vägledande för miljöarbetet i Sverige. 

Generationsmålet anger inriktningen för den 
samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att Miljömålen ska nås. Miljömålen 
beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska 
sikta mot – den kvalitet som miljön ska ha. 

Etappmålen ska göra det lättare att nå genera-
tionsmålet och miljömålen och identifierar en 
önskad omställning av samhället.

De miljömål som främst har bedömts ha bety-
delse för arbetet med FÖP Kode är Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Grundvatten av god 
kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, God be-
byggd miljö och ett rikt växt - och djurliv samt Ett 
rikt odlingslandskap.

Utgångspunkter för plane-
ringen

Plan- och bygglagen (PBL)
Den fysiska planeringen utgår från plan- och 
bygglagen (PBL) som syftar till att främja en sam-
hällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktig 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens sam-
hälle och för kommande generationer. Enligt PBL 
ska mark - och vattenområden användas för det 
eller de ändamål som de är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning med 
resurser. 

Nedan anges ett antal relevanta nationella och 
regionala samt kommunala mål, planer och pro-
gram av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen och som är applicerbara på FÖParbe-
tet.

Globala Hållbarhetsmål
Läs mer:  globalamalen.se

FN har antagit, en Agenda 2030 för hållbar ut-

Globala hållbarhetsmålen
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goda förutsättningar att påverka utvecklingen av 
den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att:  
Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden.  
Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas 
och sprids.  
Det offentliga agerar förebildligt estetiska, konst-
närliga och kulturhistoriska värden tas till vara 
och utvecklas.  
Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, 
och samarbete och samverkan utvecklas, inom 
landet och internationellt.

Mål för boende och samhällsplanering
Läs mer: regeringen.se

Det övergripande målet för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverk-
samhet är att ge alla människor i alla delar av 
landet en från social synpunkt god livsmiljö där 
en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostadsbyggande 
och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är 
också långsiktigt väl fungerande bostadsmark-
nader där konsumenternas efterfrågan möter ett 
utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Sveriges friluftslivsmål
Läs mer: regeringen.se, naturvarsverket.se

Alla människor ska ha möjlighet till naturupple-
velser, välbefinnande, social gemenskap och 
ökad kunskap om natur och miljö. Det är några 
utgångspunkter för våra 10 svenska friluftlivsmål.

•	 Naturen ska vara tillgänglig för alla.
•	 Personligt och ideellt engagemang ska 

stå i centrum.
•	 Allemansrätten ska värnas. 

•	 Den hållbara användningen av naturen 
planeras med hänsyn till friluftslivets 
behov. 

•	 Kommunerna ska ha ett stort ansvar för 
naturen nära tätorterna. 

•	 Friluftslivet ska bidra till landsbygdsut-
veckling och regional tillväxt.

•	 Skyddade områden ska vara en tillgång 
för friluftslivet. 

•	 Friluftslivet ska ha en given roll i skolans 
arbete.

•	 Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka 
folkhälsan.   

•	 Beslut om friluftsliv ska fattas med god 
kunskap.

Regionala ställningstagande

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Väs-
tra Götaland 2021 – 2030

Läs mer: vgregion.se

DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN för 
Västra Götaland anger riktningen för det regiona-
la utvecklingsarbetet 2021 - 2030. Strategin tar 
sin utgångspunkt i stora samhällsutmaningarna 
och behovet av att ställa om mot ett mer hållbart 
och konkurrenskraftigt samhälle. Målet konkreti-
serar vad en sådan omställning innebär ur ekono-
miskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Strategin pekar ut fyra långsiktiga prioriteringar: 
Stärka innovationskraften, Bygga kompetens, 
Öka inkluderingen, Knyta samman VG

Att knyta samman Västra Götaland – för hållbar 
och förbättrad tillgänglighet är det område som 
främst berör arbetet med FÖP Kode.  Och viktiga 
utpekade insatsområden är att utveckla trans-

portinfrastrukturen och att öka andelen hållbar 
mobilitet. Och att förbättra förutsättningarna för 
platsutveckling.

Vision Västra Götaland – Det goda Livet 
Framtagen i samarbete mellan VGR och 
kommunerna

Läs mer: vgregion.se

Visionens fem fokusområden är:

 Ett livskraftigt och hållbart näringsliv  
 Ledande i kompetens- och kunskapsutveckling 
 Infrastruktur och kommunikationer med hög 
standard 
 En ledande kulturregion  
 En god hälsa

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Läs mer: goteborgsregionen.se 

2009 antogs ett regionalt klimatmål att Västra 
Götaland ska vara en fossiloberoende region 
senast 2030. Det har sedan preciserats med re-
gionala tilläggsmål:

Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 
minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års 
nivå. 
Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas 
konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska 
minska med 30 procent jämfört med 2010.
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Trafikförsörjningsprogrammet – Så utveck-
las kollektivtrafiken

Läs mer:  vgregionen.se

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste 
dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken 
i Västra Götaland. Det är här det beskrivs hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på 
kollektivtrafiksatsningar ska ligga. Nuvarande 
program sträcker sig från år 2017 till år 2020 med 
utblick till år 2035. Nu pågår arbetet med att ta 
fram ett program för åren 2021 - 2024.

Göteborgsregionens strukturbild

Läs mer: goteborgsregionen.se

Göteborgsregionens strukturbild är en över-
enskommelse om ett gemensamt ansvar för en 
långsiktigt hållbar regional struktur. Strukturbil-
den visar på samspelet mellan kärnan (centrala 
Göteborg) det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken för infrastruktur, kustzonen, de grö-
na kilarna och Göta älv. I framtagen strukturbilden 
fastslås huvudstråk för regionens utveckling som 
utgör ryggraden i Göteborgsregionen. I ett av 
regionens huvudstråk innefattar Bohusbanan och 
E6 som utgår från Regionens kärna, Göteborg. 
I denna strukturbild ligger Bohusbanan som går 
genom centrala Kode. Utvecklingen av huvud-
stråken i regionen ska ske med stöd av en attrak-
tiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik. I sta-
tionslägen 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.

Hållbar tillväxt

Läs mer: goteborgsregionen.se

Syftet med mål- och strategidokument är att läg-
ga en stabil grund för vårt gemensamma arbete 
inom GR-kommunerna med att utveckla Göte-
borgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregi-
on i Europa – en region som är attraktiv att leva 
och verka i samt besöka. Genom ett gemensamt 
målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvalite-
ter och aktivt arbeta för att möta framtidens ut-
maningar. Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt 
och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt 
regionförstoring ger. Stärka de kvaliteter som gör 
att vi vill leva och verka i samt besöka Göteborgs-
regionen Skapa en stark och långsiktigt hållbar 
regional struktur som utgår från storstadsområ-
dets möjligheter. Utveckla ett långsiktigt hållbart 
transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik.

Kulturmiljö 2030

Läs mer: Vastarvet.se

Målbilden för det samlade kulturmiljöarbetet i lä-
net är ett kulturarv som är angeläget och tillgäng-
ligt för alla, väl omhändertaget och nyttjat som 
resurs för lokal och regional utveckling.

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kultur-
miljöer som bevaras, används och utvecklas.

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 
gemensam källa till kunskap, bildning och upple-
velser.

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i sam-
hällsutvecklingen.

Regionala miljömål för Västra Götaland

Läs mer: Länsstyrelsens hemsida 

Generationsmålet, miljömålen och etappmålen 
ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen 
vara vägledande för miljöarbetet i Västra Göta-
land. Målen kallas tillsammans Västra Götalands 
regionala miljömål.

Göteborgsregionen Strukturbild
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Kommunala ställningstaganden

Översiktsplan ÖP2010   

Läs mer: Kungalv.se

Göteborgsregionens strukturbild efterföljs i ÖP 
2010 och Kode är där, och i andra styrdoku-
ment, utpekat som en prioriterad ort för bebyg-
gelseutveckling på grund av dess strategiska 
läge i huvudstråket. ÖP 2010 anger att Kode i 
första hand ska växa genom förtätning och ny 
bebyggelse i direkt anslutning till den befintliga. 
Den huvudsakliga utbyggnadsriktningen som 
redovisas är åt väster och åt söder. Genom 
att låta Kode växa västerut kommer en mindre 
del av odlingslandskapet tas i anspråk för 
bebyggelse. Samtidigt innebär avgränsningen 
av Kodes utvecklingsområde att risken att 
sprida ny bebyggelse på det kringliggande 
odlingslandskapet begränsas. Gestaltning och 
placering av ny bebyggelse måste studeras 
utifrån ortens karaktär. Särskilt viktigt är hur 
övergången till omlandet bör hanteras. I ÖP (till 
skillnad från FÖPen) bedöms en utbyggnad åt 
öster inte lämplig trots att det skulle kunna moti-
veras med närheten till kollektivtrafik (motorvägs-
hållplats och stationen på Bohusbanan). E6:an 
med dess avfarter utgör en märkbar barriär och 
det upplevda avståndet är troligen betydligt läng-
re. 

Inriktningen för framtida bostadsbyggande i Kode 
bör som i alla tätorter vara ett blandat utbud vad 
gäller upplåtelseformer och bostadstyper i varje 
område, utifrån ortens behov för att få en socialt 
hållbar boendemiljö. Ett stärkt centrumområde på 
ömse sidor av stationen är av stor betydelse för 
Kodes framtida utveckling. Eftersom området när-
mast järnvägen är utsatt för både risker från trans-
porter med farligt gods och buller är det troligen 

lämpligare med verksamheter än bostäder här. 
Service och åtgärder som stärker centrumområ-
dets tillgänglighet bör prioriteras. Sammantaget 
finns det i Kode potential för långsiktig hållbar 
utveckling och att nå kommunens strategiska mål 
och tillväxtmål. Några strategier i ÖP 2010 ändras 
i FÖPen t.ex. möjlig utveckling av verksamheter 
på östra sidan motorvägen.

Natur- och friluftslivsplan

Läs mer: kungalv.se

Här beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden 
som klassas som skyddsvärda. Planen innehåller 
också mål och åtgärder för hur kommunen ska 
skydda naturen och underlätta för friluftslivet. 
Gällande Naturvårds- och friluftslivsplanen beslu-
tades av fullmäktige 2005.” Närströvområden i 
Kärna-Kode-Diseröd” (2011-11-15) är en underlags-
rapport till den.

Parallellt med framtagande av FÖP Kode pågår 
arbetet med en ny Natur- och friluftslivsplan. Un-
derlag från den har använts i FÖParbetet.

Grönplan

Läs mer: kungalv.se

Grönplanen för Kungälvs kommun antogs av full-
mäktige 2006. Det är en handlingsplan för hur 
kommunen ska bygga och sköta parker i tätorter-
na. I FÖParbetet kommer denna att ersättas av en 
Grönstrukturplan för Kode.

Kommunfullmäktiges (KF) strategiska mål

Läs mer: kungalv.se

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom 
hela livet 

3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åld-
rar

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

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen

6. En ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen 

7. Att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen 

8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbild-
ning, arbete, sysselsättning för de som står längst 
från arbetsmarknaden

Trafikplan 2017

Läs mer: kungalv.se 

Den kommunala trafikplanens inriktning definie-
ras av strategiska mål och resultatmål. Dessa 
utgår från styrande dokument dels på nationell 
och regional nivå samt på kommunal nivå, det 
vill säga inriktningar som Kungälvs kommun har 
tagit fram. Trafikplanens strategiska mål är de 
utpekade mål som trafikplanens strategier ska 
verka mot. De är definierade utifrån övergripande 
mål som nämns ovan. 
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• Öka andelen hållbara resor.

• Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och 
attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand 
utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i ser-
viceorter. 

• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafik-
miljöer. 

• Öka samnyttjande av trafikslag. 

• Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång 
och cykel 2020 

Läs mer: kungalv.se

Syftet med ” Plan för attraktiva miljöer och stråk 
för gång och cykel” är att skapa underlag för så 
bra förutsättningar som möjligt för att öka det 
hållbara resandet. Om fler väljer att gå och cyk-
la istället för att ta bilen leder detta till minskad 
miljöpåverkan, minskad trängsel och dessutom 
bättre folkhälsa. Många bilresor som görs är 
kortare än 5 km och skulle enkelt kunna bytas 
mot en cykelresa eller promenad. Planen be-
handlar strategier och planeringsprinciper för ett 
bättre gång- och cykelvägnät i Kungälvs kommun.

Plan för Konkurrenskraftig kollektivtrafik 
2019–2022

Läs mer: kungalv.se

Syftet med planen är att beskriva hur kollektiv-
trafiken bör utvecklas samt vilka åtgärder som 
krävs för måluppfyllelse av plan men också vilka 
förväntningar som är rimliga att ha på kollektiv-
trafikens utveckling i kommunens olika delar. 

Planen ska vara ett hjälpmedel för samverkan 
i första hand för politiker och tjänstemän inom 
förvaltningen men också för externa aktörer så-
som exploatörer och byggherrar. Planen ska vara 
grundläggande i samverkan med Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen.

Bostadsförsörjningsprogram 2020–2022

Läs mer: kungalv.se

Tillgång till bostäder är en förutsättning för ett 
bra liv för den enskilde, men också för tillväxt, 
företagsetableringar och arbetstillfällen. Samtidigt 
ger antalet invånare som har sysselsättning, ef-
fekter på bostadsmarknaden. En väl fungerande 
bostadsmarknad är viktig för såväl individen som 
samhällets utveckling i stort. På en fungerande 
bostadsmarknad finner hushållen en bostad 
som motsvarar deras behov. Kungälvs kommun 
ska därför se till att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Befolkningen växer och bostadsbyggandet täck-
er inte upp för behovet vare sig i Sverige, Västra 
Götaland eller Kungälv. Bristen drabbar i högsta 
grad de samhällsgrupper som har svårast att 
etablera sig på bostadsmarknaden. Här kan man 
till exempel nämna unga vuxna, barnfamiljer men 
också de nyanlända. Kungälvs kommuns framtida 
möjligheter till en positiv utveckling och välfärd 
påverkas av kommunens förmåga att se till beho-
vet av bra bostäder och goda boendemiljöer för 
människor i olika skeden av livet och med varie-
rande behov och önskemål.

Riktlinjer för bostadsbyggandet 2020–2022

Befolkningsökningen ska vara 1,5% per år. 
Bostadsbyggnationen under perioden ska främst ske 
inom tätorterna.    

Bostadsbebyggelse ska ske med hög täthet, 
fokuserat på attraktivitet i befintliga miljöer eller 
i        anslutning till befintlig infrastruktur så som 
kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, väg, VA.   
Bostadsbebyggelse ska lokaliseras med god till-
gänglighet, närhet till service, skola, kollektivtra-
fik, rekreationsområden, hushållssortering samt 
att rörelse med gång och cykel främjas.  
Inom det samlade bostadsbyggandet ska det 
finnas blandande upplåtelseformer och varieran-
de boendeformer, gärna inom varje nytt bostads-
område.  
Boendemiljöer ska vara attraktiva, trygga samt 
främja hälsa och ökad gemenskap samt vara in-
kluderande.

Kulturpolicy 2018 

Läs mer: Kungalv.se

I Kungälvs kommun vill vi främja allas möjlighet till 
kulturupplevelse och eget skapande, främja ett 
levande kulturarv samt särskilt uppmärksamma 
barns och ungas rätt till kultur. I Kungälv vill vi lyfta 
fram vårt rika kulturhistoriska arv och värna om 
att ta vara på våra nysvenska medborgares kultur 
och deras historia. Vi behöver gränsöverskridan-
de kulturell samverkan för att skapa ett tryggt och 
bra samhälle.

Mål och viljeinriktning

• Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt 
till kultur

• Tydliggöra kulturens roll framåt och vikten 
av densamma för integration, samhällsbyg-
ge och demokratiska processer.

• Utveckla digitalisering av kulturen
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Lokalförsörjningsplan 2021–2024 med ut-
blick mot 2029
En del i Kungälvs kommuns planering är det år-
liga arbetet med lokalresursplanering (LRP) för 
att få fram ett tydligt underlag för förvaltningens 
framtida lokalbehov till den rullande investerings-
budgeten.

Social ÖP (SÖP)

Läs mer: kungalv.se

Utifrån kommunfullmäktiges tidigare strategiska 
mål att minska segregationen har kommunstyrel-
sen fastslagit resultatmålen om minskad barnfat-
tigdom och minskat utanförskap. För att uppnå 
detta gav kommunstyrelsen inför 2015 förvalt-
ningen i uppdrag att ta fram en social översikts-
plan. Syftet med social översiktsplan är att, utifrån 
resultatmålen, analysera den sociala hållbarheten 
och i ett första steg presentera en översikt över 
social utsatthet.

I arbetet med FÖP Kode och kommande fysisk 
planering handlar det framför allt om att planera 
för ett attraktivt samhälle för alla d.v.s. både för 
de som bor i Kode idag och de som kommer att 
flytta dit. I samband med förtätning och utbygg-
nation av serviceorter är det särskilt angeläget att 
investera i de mjuka värdena, såsom livet mellan 
husen, lekplatser, mötesplatser etc. Vid nypro-
duktion, förtätning eller ändrade upplåtelseformer 
av bostäder ska det finnas ett tydligt socialt an-
svarstagande. I samband med markexploatering 
sätter Kungälvs kommun ett krav på engagemang 
i sociala hållbarhetsfrågor.

Arbetet i FÖPen
FÖPen förslår en utveckling som möjliggör för 
varierande bostadstyper vilket kan göra Kode 
tillgängligt även för hushåll med lägre inkomst. 
Genom att fler bostäder byggs möjliggörs också 
en inflyttning av människor som gör att Kode kan 
växa på sikt. 

Trafik 
Det finns ett stort behov av att utveckla gång-
och cykelbanor både inom och omkring tätorten, 
framför allt kring tätorten. Det är smala vägar med 
hög hastighet på trafiken som skapar en otrygg-
het för gående och cyklister. 

Medborgare upplever trafiksituationen kring järn-
vägsöverfarten som otrygg, och kopplingar över 
Hedsvägen är för dåliga. Flera anser att om Kode 
ska kunna utvecklas bör trafiksituationen ses 
över. 

Kollektivtrafiken i Kode anses vara bra, men på 
grund av osmidiga byten blir restiden lång. För 
att kunna synka byten smidigare föreslås ett 
samlat stations och bussområde då dagens håll-
platser för olika linjer och trafikslag är utspridda, 
dubbelspår på Bohusbanan kan också bidra till 
bättre kollektivtrafik. Det behövs tätare avgångar 
från landsbygden in till Kode och mellan Kode 
och Kungälv. För att underlätta kollektivt reande 
behövs även fler pendelparkeringar för både bil 
och cykel. En annan faktor som lyfts är att livssitu-
ationen ofta omöjliggör hållbart resande då jobb, 
barn fritidsintressen med mera inte går att synka 
med kollektivtrafiken. 

Medborgardialog
Under våren 2021 genomfördes en medborgar-
dialog i två steg: en generell dialog för samtliga 
medborgare och en dialog riktade till elever. 
Medborgardialogen bestod av en enkät och kart-
formulär som publicerades på kommunens hem-
sida mellan 17 maj och 15 juni. Totalt inkom 213 
enkätsvar. Elevdialogen pågick under feb-april 
2021 och genomfördes genom en enkät riktad till 
eleverna på Tunge skola. Totalt deltog 179 elev-
er. Kommunen riktade även en specifik enkät till 
företagarna i Kode, men då enbart ett svar inkom 
har en sammanställning inte varit möjlig.

Syftet med medborgardialogen var att i ett tidigt 
skede samla in kunskap och tankar från boende, 
verkande och besökare i Kode och använda det 
som ett underlag i framtagandet av FÖPen. 

Inkomna synpunkter delades in i olika teman och 
summerades. Under varje rubrik nedan följer en 
kort summering av vad inkomna synpunkter be-
rörde. Sammanställningen av medborgardialogen 
finns som bilaga till FÖPen.

Läs mer: Bilaga 1

Bebyggelse
Det finns brist på varierade bostadstyper, framför 
allt billigare bostäder och hyresrätter. vilket gör 
det svårt för hushåll med en inkomst (ungdomar, 
äldre, ensamstående etc.) att bo kvar eller flytta 
till Kode. Kode borde växa genom att nya områ-
den bebyggs, inte genom förtätning av befintliga 
områden. Kode borde inte växa förrän järnvägs-
överfarten är åtgärdad. Medborgarna tycker att 
det gärna bli fler invånare i Kode men det får inte 
byggas för mycket för fort.
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Dialog med företagarna
Under medborgardialogen skickades en enkät ut 
till alla företag registrerade i Kode men på grund 
av lågt deltagande har vi valt att inte redovisa 
detta då underlaget anses vara för lite för en 
sammanställning. 

Våren 2022 gjordes ett nytt försök till dialog med 
företagare i de centrala delarna av Kode. Ett 30-
tal personer bjöds in till öppet hus i Kodeskolan. 
Dock dök bara en person upp. 

ten anses karakteriserande för Kode. Steget från 
bebyggelse ut till landsbygden är kort. Det finns 
gott om uppskattade närströvområden i området 
som dock kan utvecklas med elljusspår och or-
dentliga stigar. Kode beskrivs som en plats med 
närhet till det mesta såsom havet, landsbygden, 
naturen och staden.

Arbetet i FÖPen
Mötet mellan tätorten, landsbygden och naturen 
är en viktig punkt i FÖPen. Bebyggelsen föreslås 
därför anpassas i skala och karaktär vid möten 
med landsbygden och naturen. Grönområden 
och närströvområden har tagits med i arbetet för 
att ta vara på och utveckla befintlig natur och när-
strövområden. En Grönstrukturplan visar på hur 
dessa ytor kan utvecklas.

Barn och ungdomar
Kode beskrivs som en lugn, trygg tätort med stor 
gemenskap och en bra plats för barnfamiljer. 
De lugna gatorna, grönområden och tillgång till 
lekplatser gör Kode till en trygg plats för mindre 
barn. För ungdomarna finns det dock för lite ak-
tiviteter vilket gör att de i stället stökar runt. Flera 
tar upp att det behövs fler aktiviteter eller saker 
att göra för ungdomar i Kode. 

Arbetet i FÖPen
Förändringar i Kode ska inte ske på barnens be-
kostnad och FÖPen jobbar för att bibehålla den 
lugna och trygga karaktären i Kode. Förhopp-
ningen är att förbättra tryggheten genom t.ex. 
gena gång- och cykelbanor.

Arbetet i FÖPen
I FÖPen undersöks flera alternativ för att förbättra 
trafiksituationen i Kode, för bilar, cyklar, gående 
och kollektivtrafiken. Turtätheten kan kommunen 
inte påverka, men genom att Kode växer blir det 
bättre underlag för kollektivtrafiken vilken i sin tur 
kan få turtätheten att öka. Olika alternativ till plan-
skildkorsning över Bohusbanan har studerats. 

Centrum och service
I Kode finns grundläggande service men det be-
höver utvecklas. Om Kode har ett centrum idag 
och vart detta ligger lider delade meningar, men 
det finns potential att utveckla. Många ser gärna 
en utveckling med ett mer samlat centrum framö-
ver. Några möjliga lokaliseringar som tas upp för 
ett framtida centrum är, platsen vid industrierna 
söder om Hedsvägen, eller åkermarken väster 
om Kode som tidigare föreslagits för bostäder. 
Det är även flera som påpekar att ett centrum 
kanske inte behövs eller att inga större föränd-
ringar är nödvändiga. 

Arbetet i FÖPen
Flera möjligheteter undersöks för en koncentra-
tion av handel och service. Området vid Bohus-
banan med stationen som nod föreslås som cen-
trumbebyggelse. Flera invånare ger även bättre 
underlag för olika utbud av handel och service att 
etableras i Kode. 

Landsbygden och naturen eller grön-
struktur
Landsbygden och naturen som ligger tätt inpå or- Så kan kode utvecklas, Medborgardialog. 

Lär mer: Bilaga 1
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4  SYFTE MÅL            
OCH AVGRÄNSNING
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ningen på verksamhetsområden norr om Rollsbo 
längs med E6 ska fortsätta.

Ett hållbart transportsystem
Bebyggelseutvecklingen ska stödja en välut-
byggd och attraktiv kollektivtrafik.

Miljö och energi
Utsläppen av koldioxid ska minska och den loka-
la förnyelsebara elen ska öka. Målen ska uppnås 
genom minskad energianvändning, minskade 
transporter och en ökning av kollektivtrafiken.

Höga natur- och kulturvärden
Natur- och kulturvärden ska bevaras, strandskyd-
det värnas och friluftsliv främjas. 
Dessa visioner är fortfarande relevanta och kopp-
lade till våra mål och styrdokument. Men efter-
som tidshorisonten för ÖP2010 är 2020 med ut-
blick 2050 så har politiken tagit fram nya visioner 
för Kode och dess omland.

Vision för Kode
Läs mer: Vision Kode Bilaga 2

Den politiska Visionen för Kode är framtagen av 
Beredningen för samhälle och utveckling (BSU) 
och beslutad av Kommunfullmäktige 2022-05-12.

Samhällsutveckling och byggnation 
Kode samhälles framtida utveckling ska präglas 
av långsiktighet och omsorg av såväl människor, 
miljö och klimat. Det ska gå att leva hela livet i 
Kode med trygga miljöer och mötesplatser. Vack-

Syfte
Syftet med FÖP Kode är att för det avgränsade 
geografiska området, ersätta ÖP2010 avseende 
mark- och vattenanvändningskartan samt utveck-
la och förtydliga översiktsplanens övergripande 
mål om ett hållbart stationssamhälle samt att re-
dovisa Kodes kopplingar till omlandet och grann-
byarna.  Syftet är också att utifrån nya planering-
sunderlag, mål och vision från politiken få ett 
mer detaljerat underlag som är vägledande och 
förenklar processen i kommande detaljplanering, 
bygglov och övriga beslut.

Visioner 

Visioner i ÖP2010
I översiktsplanen ÖP2010 tog politiken fram visio-
ner för olika tematiska områden.

Kungälvs ansvar för huvudstråket
Bygg vidare på dagens struktur, utveckla servi-
ceorterna och använd prioriterade kustområden 
för boende, rekreation och besöksnäring.

Attraktiva boendemiljöer
Alla i Kungälv ska känna sig trygga, välkomna och 
accepterade. Kungälv ska utvecklas och vara till-
gängligt för alla individer.

Ett differentierat näringsliv
Småskalig industri främjas i serviceorterna. Sats-

ra inbjudande miljöer som skapar välbefinnande 
med karaktär av småstad och stationssamhälle. 
I Kode ska man fyllas med positiva känslor och 
framtidstro.

Tätorten består av en blandad bebyggelse med 
hus med 3–4 våningar i olika upplåtelseformer. 
Ju längre från centrum desto luftigare.

Människor ska kunna utvecklas och samhället ska 
tillgodose olika människors behov.

Tätortsavgränsningen utökas till att omfatta öster 
om motorvägen, öster om Tunge skola (bergknal-
le med träd). Även området nära gamla E6 upp 
mot kommungränsen inkluderas och så även ner 
mot Buderöd nära E6, del av närströvsområdet 
blir bebyggelse.

Grannbyarna (Solberga/Aröd/ etc.) utvecklas på 
icke jordbruksmark, småskalig bebyggelse utan-
för detaljplanelagt område skall kunna var möjlig.

Infrastruktur
Utvecklingen av infrastruktur ska vara klimatsmart 
och energieffektiv. 

Anpassa vägsystem och trafikslag för morgonda-
gens behov och befolkning. 

Utveckla gröna gatumiljöer med vegetation som 
hjälper till att rensa luft och vatten (växtbäddar, 
gröna tak med mera).

Verksamhetsutveckling 
Befintliga och nya verksamheter ska ges möjlig-
het att utvecklas. 

Ny verksamhetsmark utmed E6 både öster och 
väster om Centrumområdet (ÖP 2010) utvecklas.



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

23

Bevara Solbergaslätten (söder ut även mot Kåröd) 
utifrån gröna näringars behov, behålla försörjnings-
förmåga. Försöka undvika bebyggelse på odlings-
bar mark väster om Tunge skola (norr, - och söder-
riktning, mellan Aröd och Rörtången). 

Gröna näringar skall utvecklas.

Naturvärden och rekreation 
Människors behov av natur och rekreation ska be-
aktas under samhällsutvecklingen.

Svartedalens vilda karaktär bevaras. 

Öka tillgängligheten och närheten till havet för alla. 
Anlägga gångstråk utmed havet och dess närhet på 
väl utvalda ställen.

Befolkningsutveckling
Hur många kommer att bo i Kode centralort med 
omnejd, samma område som i Översiktsplan 2010 
(Solberga församling). 
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MÅLBILDER FÖP KODE    
Tidsperspektiv 2050 med utblick 2070

Sociala miljön

Målbild 
Kode har utvecklats med en variation av bostäder 
med olika upplåtelseformer som möjliggör ett 
boende för alla under hela livets skeden. Kode 
har en tillgänglig och trygg utemiljö för alla, avse-
ende både grönytor och andra utomhusmiljöer. 
Kodes identitet har utvecklats utifrån dess karak-
tär som lantlig småort. Kode är en väl samman-
hållen ort där barriärer har överbryggats genom 
sammanlänkade stråk, grönytor och gång- och 
cykelbanor. Skola och idrottshall utgör en viktig 
mötesplats för orten, dess grannbyar och om-
land. Samordning av offentliga och kommersiella 
tjänster med tågstation och busshållplats inom 
centrumområdet har gett förutsättningar för mö-
tesplatser samt underlättar människors vardagsliv. 
Kode är en viktig knutpunkt för dess grannbyar 
och omlandet.

Näringsliv, Service & Centrum    

Målbild 
Ett stärkt centrumområde har utvecklats på ömse 
sidor av stationen vilket är av stor betydelse för 
Kodes utveckling. Omfattningen av verksamhets- 
och servicelokaler har ökat i linje med bostadsut-
byggandet och en god servicenivå har uppnåtts 
för vardag och fritid. Service och åtgärder som 
stärker centrumområdets tillgänglighet har priori-
terats. I det område som är utsatt för både risker 
från transporter med farligt gods och buller har 
verksamheter och service tillkommit. Centrum-
området innehåller verksamheter som inte är 
störande för boende.  Verksamhetsområden har 
utvecklats på östra sidan av motorvägen med 
närhet till E6 och Bohusbanan. Detta innebär 
goda möjligheter till hållbart resande och hållbara 
transporter.

Förskola och skola, fritidsverksamhet samt äld-
reomsorg och vård har byggts ut i relation till 
ortens, dess grannbyars och omlandets bostads-
utveckling. Den kommunala servicen har genom 
samordning gett förutsättningar för mötesplatser.

Mobilitet & Infrastruktur

Målbild 
Kode är ett attraktivt stationssamhälle där det är 
enkelt för boende, verksamma och besökanden 
att resa hållbart, genom att förtätning och explo-
atering främst skett inom en kilometer från statio-
nen och genom utbyggnad av gena gång- och 
cykelbanor. Kode är ett naturligt centrum för om-
landet med en god och säker kollektivtrafik med 
koppling till pendelparkeringar för både bil och 
cykel. Stråk till omlandet är utbyggt för att både 
främja ett hållbart resande och tillgängliggöra 
omlandet.

Trafiksystem, vatten- och avlopp och övrig infra-
struktur är utbyggd, säker och robust.
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Bostäder

Målbild
Kode har utvecklats med ett bostadsbyggande 
på västra sidan av Bohusbanan vilket har dubblat 
antalet invånare 2050. Inledningsvis har invåna-
rantalet växt i de centrala delarna ca 700 m från 
stationen, genom nybyggnation och förtätning. 
Det finns ett blandat utbud av bostäder som 
möjliggör ett boende i Kode genom livets alla 
skeden. De centrala delarna har en högre explo-
ateringsgrad och lägre i gränsen mot omlandet. 
Serviceorten har utvecklats för att stärka underla-
get för kollektivtrafik och service.

Boendemiljöerna är attraktiva med omsorgsfull 
gestaltning och kvalitativa grönytor. Tillskott av 
nya bostäder har utgått från lokala förutsättningar 
och hänsyn har tagits till ortens karaktär, skala 
och identitet.

Natur, Kultur och Rekreation

Målbild
Parker och grönytor är tydligt integrerat i be-
byggelsestrukturen som tillgängliga mötes-
platser utifrån Kodes karaktär och identitet. 
Grönstrukturen har utvecklats med ett varierat 
innehåll utifrån både rekreativa och ekologis-
ka aspekter och fyller även en viktig funktion 
i hantering av dagvatten och skyfall. Grönom-
råden som parker och närströvområden har 
säkerställts genom kommunalt ägande.

En attraktiv boendemiljö har utvecklats med 
möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv, med 
särskild hänsyn till de yngres möjligheter till en 
meningsfull och aktiv fritid. Ortens kulturmiljö-
er ska liksom grönskan vara identitetsbärare 
och tillgängliga i vardagen. 

Närheten till kusten och grannbyarna Aröd, 
Ödsmåls mosse och Rörtången innebär möj-
lighet till goda boendemiljöer med tillgång till 
ett attraktivt friluftsliv. Utbyggnad av stråk har 
kopplat Kode till omlandet.

Omvärlden

Målbild
Kode är en central pendlingsort i regionen för bo-
ende, besökare och företag där Kungälv har tagit 
sitt ansvar i att säkerställa attraktiv kollektivtrafik 
genom att utveckla stationssamhället med bo-
städer, service och verksamheter. I Kode finns en 
viktig koppling mellan regional och lokal kollek-
tivtrafik som en del av en större hållbar regional 
struktur som kopplar vidare till omvärlden.
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Karta FÖPområdet. Streckad linje FÖPområdet, heldragen linje Tätortsavgränsning i ÖP2010.

Avgränsning och   
lokalisering

I översiktsplanen (ÖP2010) redovisas en tätorts-
avgränsning kring varje tätort. Syftet med den är 
att tydliggöra översiktsplanens inriktning mot en 
mer koncentrerad bebyggelse och hållbar plane-
ring. Tätortsgränsen innebär att utbyggnadsbeho-
vet för bostäder och verksamheter för respektive 
tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen. 
Den gräns som anges som tätortsavgränsning 
i ÖP2010 för Kode, utgör till stor del den geo-
grafiska avgränsningen även för FÖPområdet. I 
FÖPen prövas dock en utökning av tätorten för 
att möjliggöra ytterligare utveckling av Kode med 
fler bostäder och utökad grönstruktur samt verk-
samheter på östra sidan av motorvägen. Tätorts-
avgränsningen fyller samma syfte som i ÖP2010, 
vilket innebär att det finns krav på detaljplan för 
all ny bebyggelse inom tätortsavgränsningen för 
att säkerställa att marken används på ett så ef-
fektivt och hållbart sätt som möjligt i enlighet med 
övergripande mål och riktlinjer.

Planeringshorisont och  
befolkningstillväxt      

Planeringshorisonten, det tidsperspektiv som 
avses för planeringen med FÖP Kode, är satt till 
år 2035 och 2050 med utblick till 2070. Målet för 
planeringen är att befolkningen i Kode ska öka 
från dagens (2021) 1700 invånare, till ca 4400 in-
vånare under en femtio årsperiod.  Tillväxttakten 
är anpassad efter vad som bedöms rimligt för 
Kode avseende dess identitet, gestaltning, be-
gränsa byggande på jordbruksmark m.m.

Befolkningstillväxt i Kungälvs kommun som hel-
het ska i genomsnitt vara ca 1,5–2,0 % under ett 
15-årigt perspektiv (2020–2035).
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5   UTVECKLINGSSTRATEGI
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Strategisk karta
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Bakgrund 
Utvecklingsstrategin för Kode utgår från gällan-
de översiktsplan (ÖP2010) som i sin tur bygger 
på Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Göte-
borgsregionens strukturbild är en överenskom-
melse om ett gemensamt ansvar för en långsik-
tigt hållbar regional struktur. I det gemensamma 
ansvaret ingår att utveckla samspelet mellan 
bebyggelseutveckling och transportinfrastruktur. 
Strukturbilden utgör stöd för kommunernas egna 
arbeten med översiktsplaner och läggs till grund 
för mellankommunala frågor. 

Utifrån översiktsplanens strukturbild ligger Kode 
längs med huvudstråket för kollektivtrafik. Ge-
nom att stärka serviceorten med bebyggelse kan 
befolkningsunderlaget öka och bidra till en ut-
veckling av service och kollektivtrafik. Pendeltåg-
stationen är mycket viktig för Kodes utveckling. 
Den relativa närheten till kusten och grannbyarna 
Aröd, Ödsmåls mosse och Rörtången innebär 
möjlighet att skapa goda boendemiljöer med till-
gång till ett attraktivt friluftsliv. 

Kode föreslås att i första hand växa genom för-
tätning och ny bebyggelse i direkt anslutning till 
den befintliga. Den huvudsakliga utbyggnadsrikt-
ningen som redovisas är åt väster och åt söder. 
Genom att låta Kode växa västerut kommer en 
mindre del av odlingslandskapet tas i anspråk för 
bebyggelse. Samtidigt innebär avgränsningen av 
Kodes utvecklingsområde att risken att sprida ny 
bebyggelse på det kringliggande odlingslandska-
pet begränsas. Gestaltning och placering av ny 
bebyggelse måste studeras utifrån ortens karak-
tär. Särskilt viktigt är hur övergången till omlandet 
bör hanteras. 

En utbyggnad åt öster bedöms i ÖP2010 inte 
lämplig trots att det skulle kunna motiveras med 

närheten till kollektivtrafik (motorvägshållplats och 
stationen på Bohusbanan). E6:an med dess av-
farter utgör en märkbar barriär och det upplevda 
avståndet är troligen betydligt längre. I FÖP Kode 
utreds dock möjligheten att utveckla områden ös-
ter om motorvägen för främst verksamhetsmark. 

Inriktningen för framtida bostadsbyggande i Kode 
bör som i alla tätorter vara ett blandat utbud vad 
gäller upplåtelseformer och bostadstyper i varje 
område, utifrån ortens behov för att få en socialt 
hållbar boendemiljö. Ett stärkt centrumområde 
på ömse sidor av stationen är av stor betydelse 
för Kodes framtida utveckling. Eftersom området 
närmast järnvägen är utsatt för både risker från 
transporter med farligt gods och buller är det tro-
ligen lämpligare med verksamheter än bostäder 
här. Service och åtgärder som stärker centrum-
områdets tillgänglighet bör prioriteras.

I ÖP2010 är bedömningen att någon ny exploa-
tering inte är möjlig i tätorten innan det finns en 
ny planskild korsning vid Hedsvägen. I FÖP Kode 
görs inte samma bedömning utan här föreslås 
både exploatering och nya trafiklösningar paral-
lellt.

Strategi för FÖP Kode
FÖP Kodes utvecklingsstrategi är att tydligare 
lyfta fram en utveckling som sker inifrån och 
ut, med tåg- och busstation som nod. Bostäder 
ska utvecklas väster om Bohusbanan medan 
centrum med service och enklare verksamheter 
mellan Bohusbanan och motorvägen. Öster om 
motorvägen ska utvecklas med verksamheter 
som kan flyttas från centrala Kode eller utifrån 
det övergripande behovet av verksamhetsmark i 
kommunen. Kode ska utvecklas till ett mer attrak-

tivt stationssamhälle och utnyttja sitt strategiska 
läge i regionen. Det är i en tät, tillgänglig och 
grön tätort som en hållbar utveckling kan ske och 
bilberoendet minska. Gång- och cykelstråk ska 
utvecklas med stationen som central målpunkt. 

Strategiska kartan 

Bebyggelsestruktur

Centrumzon
Inom centrumzonen, med kort avstånd till Kode 
station med både tåg och bussförbindelser, ligger 
blandad bebyggelse med bostäder, handel samt 
kommunal och kommersiell service. Här efter-
strävas högre exploateringsgrad med stations-
samhället i fokus, genom exempelvis på- och 
ombyggnationer. Gestaltning av byggnader och 
allmänna ytor ska stärka Kodes identitet. 

Yttre centrumzon
Den yttre centrumzonen sträcker sig något längre 
från Kode station och ska utvecklas i ett senare 
skede än centrumzonen med framför allt bostä-
der. Exploateringen här kommer vara något lägre 
än centrumzonen och utvecklingen ska knytas till 
centrumzonen med trygga gång- och cykelstråk 
som gör det enkelt att röra sig till och från statio-
nen och annan service. Även skola, förskola och 
mindre störande verksamheter kan förekomma. 

Yttre bostadszon
Den yttre bostadszonen kommer utvecklas med 
bostäder. Skalan på bebyggelse ska anpassas till 
mötet med sin omgivning. Cykel- och gångstråk 
är viktiga för att enkelt ta sig till stationen, skola 
och service.
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landet som möjliggör fler hållbara pendlingsmöj-
ligheter. Säker och trygg cykelparkering vid större 
hållplatser och vid kollektivtrafiksnoder är av vikt.

Järnväg och väg
Järnväg och vägarna i och till/från Kode är viktiga 
kommunaktionsstråk i Kode, i kommun och inom 
regionen. Utvecklingen av Kode ger förutsätt-
ningar att utveckla kollektivtrafiken både kom-
munalt och regionalt. Järnvägen ska utvecklas till 
en attraktiv transportväg och integreras med väg 
och ytor för buss. Genom utbyggnad av spår och 
stationsområdet kan tåg- och busstrafik bli effek-
tivare, få högre turtäthet t.ex. genom ett framtida 
dubbelspår på Bohusbanan. 

Verksamheter
Verksamhetsområden i centrala Kode med stö-
rande verksamhet eller transporter ska ersättas 
med bostadsbebyggelse där det är lämpligt. Nya 
verksamhetsytor ska utvecklas öster om motor-
vägen men med god tillgänglighet för såväl bil-
transporter som kollektivtrafik samt gång-och cy-
kel. Lättare verksamheter och service ska kunna 
utvecklas i centrumzon och yttre centrumzon.

Grön- och blåstruktur
Utveckling och bevarande av den gröna och 
blå strukturen är en viktig del för attraktiviteten i 
Kode. Grönstrukturen i Kode ska utvecklas till ett 
sammanhängande nät av natur- och friluftsom-
råden samt mindre närströvområden. Utgångs-
punkten är att utveckla en grönstruktur som tar 
hänsyn till och utvecklar de rekreativa såväl som 
de ekologiska värdena. Grönstrukturen ska även 
bidra till att skapa lösningar för hantering av dag-
vatten, vilka kan bidra med upplevelsevärden 
och ekosystemtjänster.

Kulturmiljö  
Utveckling och bevarande av kulturmiljön är vik-
tigt utifrån ett vetenskapligt, upplevelsemässigt 
och identitetsskapande perspektiv.

Kommunikationsstruktur
Kommunikationsstrukturen ska vara tydlig och 
attraktiv där Kodes bebyggelseutveckling ska 
bidra med att skapa förutsättningar för att det 
ska vara enkelt att transportera sig hållbart inom 
Kode, till och från andra serviceorter men också 
inom regionen. I Kode ska stationen kopplas ihop 
med övrig kollektivtrafik som också blir en nod 
för gång- och cykelstråk.

Gång- och cykelstråk
Cykel- och gångstråk inom Kode ska utvecklas till 
och från kollektivtrafikpunkter, mellan målpunkter, 
bostadsområden och service. Stråken ska utfor-
mas gena, trygga, breda och säkra. Cykelstråk 
mot Kungälv och regionen ska utvecklas samt 
gena och sammanlänkande stråk till och från om-
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6   ANVÄNDNING MARK OCH  
VATTENOMRÅDEN
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Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Transportinfrastruktur
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Mark och vattenanvändning karta
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Mark- och vattenanvänd-
ningskarta

CENTRUMBEBYGGELSE FÖRTÄTNING – De 
centrala, redan bebyggda, delarna av Kode. 
Innehåller en blandning av bostäder, handel, 
kommunal och kommersiell service samt andra 
mindre störande verksamheter. En successiv 
förtätning av bebyggelsen eftersträvas, exem-
pelvis genom på- och ombyggnation av befintlig 
bebyggelse och komplettering med nya byggna-
der. Störande verksamheter, såsom industri, ska 
ersättas av bostäder, kontor, handel och service. 
En högre nivå på exploateringen eftersträvas i 
förhållande till de mer perifert belägna områdena. 
Även grönytor ingår i dessa ytor. 

CENTRUMBEBYGGELSE NY – Centrala, obe-
byggda områden, som bedöms vara lämpliga att 
exploatera. Dessa områden föreslås innehålla en 
blandning av bostäder, kontor, handel och servi-
ce samt inslag av grönytor. En högre nivå på ex-
ploateringen eftersträvas i förhållande till de mer 
perifert belägna områdena. 

BLANDAD BEBYGGELSE BEFINTLIG – Redan 
bebyggda områden som i huvudsak innehåller 
bostadsbebyggelse. Även skolor, förskolor och 
mindre störande verksamheter och service kan 
förekomma. I dessa områden kan ny bebyggel-
se tillkomma i mindre omfattning, om så prövas 
lämpligt. Pågående mark- och vattenanvändning 
fortsätter i huvudsak som hittills. 

BLANDAD BEBYGGELSE NY – Områden som 
idag är obebyggda som i huvudsak föreslås inne-
hålla bostadsbebyggelse, med inslag av grönytor. 
Även skolor, förskolor och mindre störande verk-
samheter och service kan förekomma.

VERKSAMHETSOMRÅDEN, NYA – Område som 
föreslås för nytt verksamhetsområde, som kan 
innehålla störande verksamheter som inte bör 
blandas med bostäder.

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR – Område för tek-
niska anläggningar, såsom värmeverk. 

IDROTTSOMRÅDEN, NYA – Förslag på område 
dit Lunnevi idrottsplats skulle kunna flytta. 

NATUR- OCH REKREATIONSOMRÅDE – Inne-
fattar olika typer av grönytor såsom parker, ströv-
områden och skog. Mindre inslag av bebyggelse 
förekommer. Ny bebyggelse som inte är kopplad 
till natur- och friluftsliv ska i dessa områden und-
vikas. För mer detaljerade beskrivningar och 
förslag för respektive delområde hänvisas till 
kapitlet Naturvärden och rekreation samt bilaga 
Grönstrukturplan.

JORDBRUKSMARK – Områden som omfattas av 
i huvudsak jordbruksmark. Mindre inslag av be-
byggelse förekommer. Ny bebyggelse som inte 
är kopplad till jordbruket ska i dessa områden 
undvikas. 

VATTEN – Visar sjöar och större vattendrag. 

TRANSPORTINFRASTRUKTUR – Markerar ytor 
runt Bohusbanan och E6, med tillhörande på- och 
avfarter.  

JÄRNVÄG – Visar befintlig järnvägssträckning.

SÄKERHETSOMRÅDE JÄRNVÄG – Område som 
visar en zon på 40 meter på var sin sida om Bo-
husbanans mitt. Inom denna zon bör bebyggelse 
undvikas. Ingen bebyggelse ska tillkomma som 
hindrar framtida utbyggnad till dubbelspår. 

GENOMFARTSVÄG – Visar de stora genomfarts-
vägarna i Kode. 

HUVUDGATA – Större gator i de olika delområ-
dena som ansluts mot genomfartsvägar. Place-
ring av huvudgator till nya bebyggelsen ska ses 
som principiell. 

GC HUVUDSTRÅK – Huvudstråken i gång- och 
cykelnätet, visar både befintliga och framtida 
sträckningar. Dessa stråk ska ha god framkomlig-
het mellan viktiga målpunkter inom och utanför 
FÖP-området. De mindre gång- och cykelbanor-
na ansluter till huvudstråken. 

Områdesvisa riktlinjer – 
preciseringar

I detta kapitel presenteras för ett antal delområ-
den mer detaljerade riktlinjer och förslag till mar-
kanvändning 
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1. Centrala Kode

Bebyggelsen öster om Bohusbanan
Idag består området av en blandning av olika 
funktioner, såsom bostäder i småhus, handel 
och lokaler för företag. På grund av läget mellan 
Bohusbanan och E6, med den buller- och risksi-
tuation detta innebär, föreslås ett fokus på exem-
pelvis centrumverksamheter, företagslokaler och 
pendelparkeringar. Nya bostäder bör med grund i 
buller- och risksituationen undvikas. Bebyggelsen 
föreslås i detta område kunna gå upp mot fyra 
våningar.

Öster om järnvägsstationen föreslås en ny buss-
tation placeras, vilken förbinds med området väs-
ter om Bohusbanan med en planskild passage. 
I området kan även en mindre parkyta placeras. 
Genom denna park rinner ett skyfallsstråk och 
möjligheter till fördröjningsåtgärder kan skapas i 
parken. 

En ny planskild vägkoppling över Bohusbanan 
föreslås i den södra delen av området, vilken då 
ersätter dagens plankorsning över Bohusbanan. 
Exakt placering utreds vidare. Beroende på hur 
en ny koppling utformas och ansluter till vägnätet 
kan en ny koppling behövas mellan Jörlanda-
vägen och Kodemotet, en möjlig placering är i 
området runt brandstationen. Beroende på hur 
framtida vägnät utformas skulle hela Jörlanda-
vägen på sikt kunna flyttas österut. På så sätt 
skapas en större sammanhängande yta, fri från 
genomfartstrafik. Detta skulle kunna innebära att 
bostäder även på östra sidan av Bohusbanan kan 
prövas. 

I norra delen finns en yta, idag jordbruksmark, 
dit idrottsverksamheten på Lunnevi skulle kunna 
flyttas. En placering av denna verksamhet mer 

centralt jämfört med nuvarande placering har 
fördelar då den hamnar närmare bostäderna och 
blir mer lättillgänglig, både med gång, cykel och 
med kollektivtrafik. En placering på denna plats 
kräver sannolikt åtgärder för att minska buller och 
risker.

Bebyggelsen väster om Bohusbanan 
Längs Kodevägen, nära stationsområdet föreslås 
befintlig bebyggelse över tid kunna ersättas med 
något högre bebyggelse i flerbostadshus. Vid 
nybyggnation av bostäder måste särskild vikt läg-
gas vid buller och risker från Bohusbanan. Lämp-
lig höjd på ny bebyggelse bedöms vara upp till 
3-4 vån. Om sträckan på sikt omvandlas, skulle 
ett nettotillskott på 50-75 bostäder vara möjligt.

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i 3-4 våningar.
•	 50-75 nya bostäder skulle på sikt kunna 

skapas vid stationsområdet. 
•	 Vid nybyggnation i närheten av Bohusba-

nan ska risker, buller och vibrationer från 
Bohusbanan särskilt beaktas.  

•	 Ingen nybyggnation ska ske som hindrar 
utbyggnad till dubbelspår. 

Exempel på mindre flerbostadshus i två våningar



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

36

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i 2-3 våningar
•	 Cirka 250 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Geotekniska, bergtekniska och hydrolo-

giska förutsättningar ska särskilt undersö-
kas i samband med planläggning.

•	 Vid nybyggnation nära Bohusbanan ska 
risker, buller och vibrationer från Bohus-
banan särskilt beaktas.  

2. Bräcke 

Östra Bräcke 
Den östra delen av området, öster om Bräck-
eskogen, är idag i stort sett helt bebyggt med 
bostäder i småhus och byggnader för offentlig 
service. Inom området finns endast ett fåtal ytor 
som skulle kunna bebyggas med nya bostä-
der. Cirka 80-100 nya bostäder skulle kunna 
tillkomma genom denna förtätning inne i befint-
ligt område. Ett något större område i norr, mot 
Långeland föreslås för nybyggnation av upp till 
cirka 100 bostäder. Inom området föreslås i även 
yta för dagvattenfördröjning. Viktiga frågor att 
utreda i området är buller och risker från Bohus-
banan samt påverkan på landskapsbilden i norr.  
Lämplig höjd på ny bebyggelse bedöms vara 2-3 
våningar.  

Västra Bräcke
I västra delen av området utreds för närvarande 
möjligheterna att uppföra en ny skola, på platsen 
för Scoutstugan. I anslutning till denna finns möj-
ligheter att uppföra idrottsplatser som kan samut-
nyttjas med en eventuell ny skola.  

I södra delen av området finns möjlighet till ny-
byggnation. Mindre flerbostadshus och radhus, 
i 2-3 våningar föreslås, vilket kan ge cirka 50 
bostäder. Väganslutning mot Hedsvägen kan 
antingen anläggas österut, via Östra Guntorp, 
eller rakt söderut, över Västra Guntorp. I området 
måste inför exploatering särskilt de geotekniska, 
bergtekniska och hydrologiska förutsättningarna 
på platsen beaktas. 

Ett grönstråk föreslås anläggas längs med Vall-
byåns biflöde, vilket även bör utformas så att det 
fördröjer och renar dagvatten. Genom den befint-
liga bebyggelsen föreslås även två skyfallsstråk 
i nord-sydlig riktning, som mynnar i Vallbyåns 
biflöde. 
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Mindre flerbostadshus 
i Ullstorp. Kungälv

3. Östra Guntorp
Möjligheter till nybyggnation finns i västra delen 
av området, vid Vallbyåns biflöde. I området kan 
mindre flerbostadshus och radhus i 2-3 våningar 
vara möjliga att uppföra, vilket kan ge cirka 50 
bostäder. Trafiken leds ut på Hedsvägen genom 
en förlängning av Turmalinvägen. Vid eventuell 
exploatering är de geotekniska förutsättningarna 
och Vallbyåns funktion som recipient av stora 
mängder dagvatten viktiga att tänka på. Längs 
Vallbyåns biflöde föreslås ett grönstråk anläggas, 
som fortsätter västerut. 

I norra delen av området, mellan Kode skola och 
Solhaga äldreboende finns en yta där förtätning 
med bostäder är möjlig, förutsatt att ytan inte be-
hövs för utbyggnad av skolan. Om äldreboendet 
behöver byggas ut skulle detta kunna ske på 
denna plats. På platsen ligger idag en villa, upp-
förd på 1960-talet. Då platsen ligger centralt och 
omgärdad av relativt storskalig bebyggelse i form 
av skola och äldreboende, bedöms bebyggelsen 
på platsen kunna gå upp mot fyra våningar. Bero-
ende på höjd och val av parkeringslösning skulle 
cirka 30-50 bostäder kunna uppföras. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i 2-4 våningar
•	 Cirka 100 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Vid nybyggnation i närheten av Bohusba-

nan ska risker, buller och vibrationer från 
Bohusbanan särskilt beaktas.  

•	 Vid nybyggnation i närheten av Vallbyåns 
biflöde ska geotekniska förutsättningar, 
dagvatten och skyfallshantering särskilt 
beaktas.  
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4. Västra Guntorp
I Västra Guntorp finns möjligheter att uppföra ett 
stort antal nya bostäder och byggnader för kom-
munal service, såsom förskola. Men en blandad 
bebyggelse i 2-4 våningar skulle upp till cirka 
350 bostäder kunna byggas inom området. Enligt 
genomförda geotekniska utredningar har platsen 
problematiska geotekniska och hydrologiska för-
utsättningar, vilket måste studeras vidare för att 
avgöra vilken typ av bebyggelse som är möjlig. 
Området är även kraftigt exponerat sett till land-
skapsbild och kulturmiljö. En eventuell ny be-
byggelse bör utformas så att en mjuk övergång 
mellan bebyggd miljö och det öppna landskapet 
skapas. Detta kan ske exempelvis genom att pla-
cera lägre bebyggelse i kantzonen samt att ge-
nom trädalléer göra bebyggelsen mindre synlig. 
Platsen är även viktig ur kulturmiljöperspektiv och 
en eventuell exploatering bör utreda hur detta 
kan ske så att negativ påverkan på kulturmiljö 
minimeras. 

Ett grönstråk föreslås anläggas längs med Vall-
byåns biflöde, vilket även bör utformas så att det 
fördröjer och renar dagvatten. Hur dagvatten ska 
ledas till recipienten får utredas vidare i eventuell 
detaljplanläggning. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i 2-4 våningar
•	 Cirka 350 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Geotekniska förutsättningar ska särskilt 

undersökas i samband med planläggning.
•	 Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 

till landskapsbild och kulturmiljö.
•	 Arkeologiska undersökningar ska göras i 

samband med planläggning.
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Exempel på mindre 
flerbostadshus i två 

till fyra våningar.

5. Östra Halltorp
I norra delen av området ligger idag ett verksam-
hetsområde med företag i varierande storlek. 
Även Kodes återvinningscentral ligger i detta om-
råde. Då platsen är mycket central, med närhet till 
tågstation och kommunal service, föreslås att stö-
rande verksamheter på sikt flyttas, förslagsvis till 
östra sidan av E6. Området kan då ersättas med 
bostäder, centrumverksamheter och övriga verk-
samheter som går att kombinera med bostäder. 
Då området är påverkat av buller och risker från 
Bohusbanan och biltrafik bör verksamheter pla-
ceras så att dessa skapar ett skydd mot bakom-
liggande bostäder. Den södra, obebyggda delen 
av området föreslås bebyggas med i huvudsak 
bostäder, till stor del i flerbostadshus. Med grund 
i platsens centrala läge och omkringliggande 
kuperade terräng föreslås bebyggelsen kunna 
gå upp mot 4-5 våningar. Lägre bebyggelse bör 
dock placeras mot befintlig villabebyggelse. 

Beroende på hur stor del av verksamheterna 
som kan flyttas, kan upp mot 500 bostäder byg-
gas. Om befintliga verksamheter ligger kvar och 
endast den södra delen av området bebyggs, 
bedöms upp mot 400 bostäder kunna byggas. 

Genom området föreslås även att en ny planskild 
vägförbindelse över Bohusbanan placeras. Exakt 
placering får utredas vidare. Genom området pe-
kar dagvattenutredningen ut viktiga skyfallsstråk 
och plats lämplig för fördröjning av dagvatten. 
Tillkommande bebyggelse måste anpassas till 
både ny vägförbindelse och dagvattenhantering. 
I övrigt vid planläggning av nya bostäder ska stor 
hänsyn visas buller och risker från Bohusbanan. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i upp till 4-5 våningar. 
•	 400-500 nya bostäder kan skapas inom 

området.
•	 Bebyggelse ska anpassas till ny planskild 

vägförbindelse över Bohusbanan.
•	 Vid nybyggnation i närheten av Bohusba-

nan ska risker, buller och vibrationer från 
Bohusbanan särskilt beaktas.

•	 Skyfallsstråk och anläggning för fördröj-
ning av dagvatten ska placeras i området. 
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6. Västra Halltorp
Inom området pågår för närvarande detaljpla-
neläggning för fem nya småhus, väster om 
Halltorpsvägen. I övrigt finns möjlighet att pröva 
ny bebyggelse i norr, mot Hedsvägen, samt i sö-
der, mot Halltorpskogen. 

Eventuell ny bebyggelse i norr behöver särskilt ta 
hänsyn till geotekniska förutsättningar och över-
svämningsrisker från Kållerödsbäckens biflöde. 
Ny bebyggelse måste även ta trafikbuller från 
Hedsvägen i beaktande vid utformning. Radhus 
och mindre flerbostadshus i två våningar föreslås 
på platsen, vilket kan ge cirka 40 bostäder. Runt 
bäckens föreslås ett grönstråk utvecklas, där 
bäcken kan utformas så den fördröjer och renar 
dagvatten. 

På ytan i södra delen av området skulle en bygg-
nation av exempelvis radhus kunna ge cirka 20 
bostäder. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i upp till 2 våningar. 
•	 Cirka 60 nya bostäder kan skapas inom 

området.
•	 Vid byggnation i närheten av Hedsvägen 

ska buller och geotekniska förutsättningar 
särskilt beaktas. 
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7. Tunge
I Tunge finns möjligheter till nybyggnation av 
bostadsbebyggelse på jordbruksmarken place-
rad mellan Tungeskogen och Långelandskogen. 
Bebyggelse i upp till två våningar, i huvudsak 
i radhus och mindre flerbostadshus föreslås. 
En exploatering av hela området skulle kunna 
ge upp mot 200-250 nya bostäder. Påverkan 
på landskapsbild och kulturlandskap blir vid 
en exploatering viktig att ta hänsyn till. Trafik till 
och från området föreslås ledas västerut, för att 
anslutas till huvudvägnätet vid Tunge skola. Delar 
av jordbruksmarken består av betesmark, vilken 
försvinner vid exploatering av hela området. Ge-
nom området går även en kraftledning, vilken 
antingen behöver dras om, grävas ner, eller ny 
bebyggelse anpassas till. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i upp till 2 våningar
•	 200 - 250 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 

till landskapsbild och kulturmiljö.
•	 Arkeologiska undersökningar ska göras i 

samband med planläggning.
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8. Långeland
Området består idag av jordbruksmark, med un-
dantag för tre villor. Med grund i landskapsbild 
och påverkan på kulturlandskap bör bebyggel-
sen hållas låg, trots det stationsnära läget. Upp 
till två våningar föreslås, med möjlighet att pröva 
något högre i östra delen av området. Cirka 100 
nya bostäder kan skapas inom området. Bebyg-
gelsen föreslås bestå av i huvudsak i radhus och 
mindre flerbostadshus. Närheten till Bohusbanan 
gör att risker och buller måste hanteras vid ny-
exploatering i den östra delen av området. Geo-
tekniska förutsättningar bör särskilt utredas för ny 
bebyggelse i närheten av Vallby å och dess biflö-
de. Trafiken ansluts till Kodevägen i den sydöstra 
delen av området. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i upp till 2-3 våningar
•	 Cirka 100 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 

till landskapsbild och kulturmiljö.
•	 Arkeologiska undersökningar ska göras i 

samband med planläggning.
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9. Lunnevi och Västerberget
Fixa snyggare foto
Västerberget, som idag är ett skogsklätt berg, 
föreslås som nytt verksamhetsområde. Platsens 
närhet till Kodemotet och relativt långa avstånd 
till närliggande bostäder för platsen lämplig för 
verksamheter som kan antas orsakas exempelvis 
bullerstörningar och generera tung trafik. En ex-
ploatering i området kommer att innebära att en 
stor del av området hårdgörs med ökad vattenav-
rinning som följd. Vid eventuell detaljplanelägg-
ning kommer särskilt dagvattenhantering behöva 
utredas. 

Inom området ligger Lunnevi idrottsplats, vilken 
föreslås flyttas till en ny plats, väster om E6. Nu-
varande plats kan då bebyggas med verksamhe-
ter. Om inga lämpliga alternativa platser går att 
finna efter djupare utredning ligger idrottsverk-
samheten kvar på sin nuvarande plats. Närlig-
gande verksamheter på Västerberget kommer då 
att behöva vara av sådan art att de inte orsakar 
olägenheter för idrottsverksamheten. 

Riktlinjer
•	 Hur dagvatten ska ledas, fördröjas och re-

nas ska särskilt beaktas vid planläggning. 
•	 Om Lunnevi idrottsplats inte flyttas, ska 

störande verksamheter placeras med 
lämpligt skyddsavstånd från denna. 
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10. Norra och Södra Hammar
Bebyggelsen inom Norra och Södra Hammar 
består till största del av småskalig bostadsbebyg-
gelse, större delen inom så kallade ”fritidshus-
planer”. Endast den östra delen av bebyggelsen 
i Södra Hammar ligger utanför detaljplanelagd 
mark. Dessa äldre byggnadsplaner (idag klas-
sade som detaljplaner) medger endast mindre 
byggrätter. Möjligheter kan finnas att ersätta 
dessa äldre planer med nya, i vilka större bygg-
rätter kan prövas. En förutsättning för detta är 
att godtagbara lösningar finns för vatten och av-
lopp. För särskilt Norra Hammar och även delar 
av Södra Hammar, påverkas dock bebyggelsen 
kraftigt av buller och risker från Bohusbanan res-
pektive E6. För att kunna genomföra planer med 
större byggrätter måste risk- och bullerreduce-
rande åtgärder med stor sannolikhet genomföras. 
I Södra Hammar finns PM Geoteknik/bergteknik 
områden markerade med ”riskzon berg”. I even-
tuell detaljplaneläggning ska djupare geologis-
ka- och bergtekniska utredningar genomföras. 
Om risker i sådana utredningar identifieras måste 
dessa åtgärdas om området ska kunna detaljpla-
neläggas. Kostnader för buller-, risk- och bergra-
såtgärder är sannolikt svåra att hitta finansiering 
av, då möjligheten till exploateringsintäkter i om-
rådena är låga. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i två våningar där nybyggna-

tion prövas lämplig
•	 Vid nybyggnation i närheten av Bohusba-

nan ska risker, buller och vibrationer från 
Bohusbanan och E6 särskilt beaktas.

Övriga områden
I övriga delar av Kode som inte specificeras ovan, 
där möjligheter till nybyggnation identifieras, är 
riktlinjen bebyggelse i upp till 2 våningar.
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Riksintressen, skyddade 
områden och andra värden

Riksintressen
Inom FÖP-området finns följande riksintresseom-
råden med hänvisning till Miljöbalken (MB)

Riksintresse kommunikation (MB 3 kap 8§) – Bo-
husbanan järnväg.

Riksintresse kommunikation (MB 3 kap 8§) – E6 
motorväg.

Riksintresse kulturmiljö (MB 3 kap 6§).

Riksintressen Särskilda bestämmelser för hus-
hållning med mark och vatten för vissa områden 
-Kustområde (MB 4 kap 4§).

Riksintresse Naturvård ligger i anslutning till men 
utanför Planområdet för FÖPen.

Inga åtgärder får utföras som kan ”påtagligt 
skada”, eller ”påtagligt försvåra” ett riksintresse. 
Respektive riksintresses värdebeskrivning ligger 
till grund vid bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada eller inte. Om en åtgärd medför att 
ett av riksintressets värden eller egenskaper helt 
eller delvis går förlorat kan det vara tillräckligt för 
att riksintresset ska anses vara påtagligt skadat.

Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets militära del (MB 
3 kap 9§ andra stycket) kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels 
finns områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden 
som av säkerhetsskäl inte kan redovisas öppet. 

De senare har oftast koppling till spanings-, kom-
munikations- och underrättelsesystem.

Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika om-
fattning berörda av riksintressena.

För att säkerställa att ingen skada sker på de 
riksintressen som omfattas av sekretess och inte 
alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets 
yta samrådsområde för objekt högre än 20 meter 
utanför tätort och högre än 45 meter inom tätort. 

Det innebär att alla ärenden avseende höga ob-
jekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Skyddade områden

Strandskydd
Vallbyå och dess biflöde i centrala Kode samt 
Kollerödsbäcken omfattas av strandskydd (MB 7 

Karta Riksintressen 
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gårdarna vid Tunge samt befintligt skolområdet 
ligger inom detta område. Här föreslås ingen ny 
exploatering. I den framtagna landskapshistoriska 
analysen (Bilaga 5) lyfts frågan om ett större om-
råde kopplat till Tunge borde ingå i riksintresset 
eller kopplas till detta. I den framtagna analysen 
lyfts 3 värdekärnor fram inom planområdet som 
behöver hanteras på olika sätt då exploatering 
föreslås i anslutning till dessa.  Det handlar om vi-
dare utredningar av tex fornlämningar, gestaltning 
och placering av ny bebyggelse samt utveckling 
och tillgängliggörande av kulturmiljön.

Dock är det endast Tunge som kopplar till riksin-
tresset och den exploatering som föreslås i FÖP 
bedöms inte orsaka påtaglig skada på riksintres-
set. De föreslagna ytorna för ny bebyggelse ska 
vid kommande planläggning studeras utifrån vil-
ken del bör vara kvartersmark och vilka områden 
bör utvecklas som grönytor med möjlighet att 
lyfta fram kulturmiljön.

Natur- och friluftsmiljö
Varken riksintressen för natur eller friluftsliv 
skräcker sig in i planområdet. Inom planområdet 
har kommunen sen tidigare pekat ut närströvom-
råden. Dessa och övriga grönytor har studerats 
i Grönstrukturplanen (bilaga 3) för att tydligare 
lägga pusslet över vilka områden som bedöms 
lämpliga att bebyggas och vilka grönytor som är 
viktiga att bevara och utveckla. Exploatering i tidi-
gare utpekade närströvområden föreslås i väldigt 
liten omfattning och bedöms vara motiverat med 
hänsyn till områdenas centrala placering och 
koppling till stationen.

Syftet med grönstrukturplanen är även att binda 
ihop grönstrukturen med stråk samt lyfta fram 
synergieffekter med hantering av dagvatten och 
skyfall.

kap). Inom strandskyddat område får bl.a. inte nya 
byggnader uppföras. Befintliga byggnader eller 
byggnaders användning får inte heller ändras, 
och inga andra anläggningar eller anordningar 
får utföras om det hindrar eller avhåller allmän-
heten från att beträda ett område. Vissa undan-
tag finns, bl.a. för byggnader m.m. som behövs 
för jordbruk och skogsbruk. Inom detaljplan kan 
kommunen besluta att upphäva strandskyddet 
och utanför detaljplanelagt område kan kommu-
nen bevilja dispens. På platser som omfattas av 
områdesskydd måste dock länsstyrelsen bevilja 
strandskyddsdispens. Vid upphävande eller dis-
pens måste vissa krav vara uppfyllda, vilka anges 
i miljöbalken.

Andra värden

Generellt biotopskydd
Det finns generella skydd (MB 7 kap 11§) för ett 
antal olika biotoper t.ex. åkerholmar, stenmurar, 
odlingsrösen och trädalléer. Om dessa objekt ska 
tas bort eller förändras krävs dispens.

Jordbruks- och skogsmark
Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § får brukningsvärd 
jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyg-
gelse eller anläggningar om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och det-
ta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.

Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § ska skogsmark som 
har betydelse för skogsnäringen så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
ett rationellt skogsbruk.

Väglagen
Enligt 47 § väglagen gäller bl.a. ”inom ett avstånd 
av tolv meter från ett vägområde får inte utan 
länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, gö-
ras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar 
eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inver-
ka menligt på trafiksäkerheten.”

Kulturmiljölagen
I kulturmiljölagen (KML) finns skydd för fornläm-
ningar (2kap), byggnadsminnen (3kap), kyrkor 
och kyrkogårdar (4 kap).

Avvägningar mellan allmänna intressen
En sammanhängande bebyggelsestruktur och 
stationsnära utbyggnad har varit grunden i de 
avvägningar mellan allmänna intressen som har 
gjorts. En exploatering nära kommunal och kom-
mersiell service, snabb och kapacitetsstark kol-
lektivtrafik och övrig befintlig infrastruktur bidrar 
till ett hållbart samhälle miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt. Det allmänna intresset att bygga bo-
städer och arbetsplatser i ett stationsnära läge 
i en tillväxtregion bedöms som mycket stort. En 
blandad, tät, stationsnära bebyggelse ger förut-
sättningar för fler att ta del av det befintliga utbud 
av service som finns i Kode och den ger också 
underlag för ny service, mötes- och arbetsplatser.

Kulturmiljö
Områden intressanta ur kulturmiljöhänseende 
kommer att påverkas av föreslagen ny bebyggel-
se. Dock ligger det stora området som är utpekat 
som riksintresse för kulturmiljö väster om Kode. 
En smal remsa som innefattar de befintliga äldre 
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Infrastruktur
I planeringen av områden i närheten av järnvä-
gen kommer hänsyn tas till de ytor som krävs för 
en framtida dubbelspårsutbyggnad, eventuellt 
nytt resecentrum och skyddsåtgärder. Inga åtgär-
der som riskerar att hindra trafiken på järnvägen 
ska genomföras. Risker, buller och vibrationer 
som orsakas av järnvägen är frågor som ska 
hanteras i framtida planläggning i närhet till järn-
vägen. 

Ingen planering föreslås som påverkan funktio-
nen av motorvägen negativt.

Särskilda bestämmelser för hushållning 
med mark och vatten för vissa områden - 
Kustområde
Planområdet ligger i utkanten av det berörda om-
rådet och föreslagen exploatering bedöms inte 
påverka området negativt.

Jordbruksmark
För att möjliggöra en utveckling av Kode som 
stationssamhälle har en avvägning gjorts mellan 
olika markanvändningar i centrala Kode för att 
uppnå en ökning av invånarantalet. Därav före-
slås viss jordbruksmark för ny bebyggelse inom 
planområdet.

Den exploatering på jordbruksmark som föreslås 
är enligt kommunens bedömning ett väsentligt 
samhällsintresse och är förenlig med MB 3 kap. 
4 §.

Under Förutsättningar och riktlinjer i kapitlet om 
jordbruksmark beskrivs hur kommunen resonerar 
kring den exploatering av jordbruksmark som 
föreslås i FÖPen.

Karta jorbruksmark
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7  FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH RIKTLINJER
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Planering

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Översiktsplan ÖP2010 gäller för hela kommunen.

Under kapitel Utvecklingsstrategi så beskrivs kopp-
lingen från Göteborgs Regionens (GR) strukturbild 
till ÖP2010 samt vidare till FÖPens utvecklingsstrate-
gikarta. Även om mål och vision för FÖP och ÖP2010 
är de samma i stora drag, så visar FÖPen tydligare på 
en förtätning närmast stationsområdet.

I ÖP2010 har inga bevarandeområden angetts på 
markanvändningskartan mer än att närströvom-
råden angetts som pågående användning samt 
att områden av riksintresse avseende naturvård 
och kulturmiljö finns redovisade. Mark- och vat-
tenanvändningskartan för ÖP2010 anger inte 
markanvändning för all markyta.

Mark- och vattenanvändningskarta ÖP 2010

Pågående detaljplaner i Kode
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Förändringar av ÖP2010 genom FÖP 
Kode
Den gräns som anges som tätortsavgränsning i 
ÖP2010 för Kode har varit utgångspunkt i processen 
med att studera utveckling av Kode. Gränsdrag-
ningen har utökats för att möjliggöra fler bostäder, 
ny verksamhetsmark och bevarande av grönytor. 
Tätortsgränsen har samma syfte som i ÖP2010 vilket 
innebär att utbyggnadsbehovet för bostäder och 
verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgo-
doses innanför gränsen. Inom tätortsavgränsningen 
gäller krav på detaljplan för all ny bebyggelse så frå-
gan hanteras övergripande samt för att säkerställa 
att marken används på ett så effektivt sätt som möj-
ligt i enlighet med strukturbilden.

I FÖParbetet har de områden som föreslås för bo-
städer i ÖP studerats och de som bedöms lämpliga 
finns kvar men med eventuell justerad avgränsning. 
Tätortsavgränsningen har utökats på östra sidan av 
motorvägen med både grönytor och verksamhets-
mark.

Den mark- och vattenanvändningskarta som tagits 
fram för FÖPområdet ersätter mark- och vattenan-
vändningskartan för ÖP2010 för det avgränsade om-
rådet när FÖPen vinner laga kraft. 

I mark-och vattenanvändningskartan för FÖPen ang-
es markanvändningen för all mark. Natur -och re-
kreation innehåller delvis tidigare närströvområden 
samt den grönstruktur som framtagits i Grönstruk-
turplanen som är en bilaga till FÖPen.

Pågående planering
I Kode pågår planläggning för ny skola samt ett min-
dre område för bostäder vid Halltorp.

Riktlinjer planering
•	 FÖPens mark- och vattenanvändningskarta 

ska ligga till grund för dialog med med-
borgare och exploatörer samt vid interna 
ställningstaganden i samband med planan-
sökningar eller pågående projekt, för att 
efterhand få en övergång till en mer hållbar 
utveckling av Kode 

Mark och vattenanvändning karta FÖP Kode
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Exploatering

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
I Kode har ingen nybyggnation skett under en 
lång period trots att flera områden pekas ut gäl-
lande ÖP för bostäder. Senaste planläggning för 
bostäder vann laga kraft 2008 för Guntorp Södra. 
En av anledningarna till detta är trafiksituationen 
där behovet av en planskild korsning över Bo-
husbanan har lyfts fram.

Bara en begränsad del av den mark som föreslås 
för exploatering är kommunal. Kommunen äger 
främst mark som är allmän plats eller mark som 
behöver utvecklas till allmänplats med grönytor, 
gång- och cykelbanor samt mark för kommunala 
anläggningar.

Kommunala följdinvesteringar gällande infrastruk-
turkostnader för exploatering av icke kommunal 
mark kan minska genom att exploatörer är med 
och bidrar för den del av kostnaden som exploa-
tören bedöms orsaka genom sin byggnation eller 
den nytta som det exploaterade området har av 
t.ex. GC-banor eller annan mobilitetslösning.

Täthetsanalys
Läs mer: Bilaga 10

I samband med arbetet med FÖP Ytterby tog 
kommunen ihop Göteborgsregionen (GR) fram ett 
dokument som underlag i planeringen av attrak-
tiva Stationssamhällen som heter ”Hållbar täthet 
i stationssamhällen Riktlinjer och indikatorer för 
hållbar täthet i stationsnära lägen i Göteborgs-
regionen Exempel på hållbar förtätning i Ytterby 
augusti 2017”. 

Exploatering inom FÖP-området utgår från tät-
hetsanalysen och dess resonemang kring att-
raktivt stationssamhälle och exploatering inom 
en radie på 500m och 1000m från stationen.  Till 
skillnad från Ytterby går resonemanget med en 
cirkulär utbyggnad runt stationen med bostäder 
inte applicera i Kode fullt ut, då bostadsbebyggel-
se är koncentrerad till den västra sidan av Bohus-
banan.

”För att stötta en hög andel hållbara transporter och 
stadskvalitet behövs först och främst en tillräcklig 
täthet inom nära avstånd från stationen.” (Täthetsana-
lysen)

En förutsättning för att uppnå riktlinjerna om 
exploatering inom nära avstånd från stationen, 
samtidigt som tillräckligt utrymme skapas för ga-
tor och kvalitativa grönområden, är att åtminstone 
30–40 % av marken är kvartersmark. Med mindre 
kvartersmark än så behövs en mycket hög tomt-
exploatering för att uppnå riktlinjerna för hållbar 
täthet.

I ”Five principles for Streets as Public Spaces and 
Drivers of Urban Prosperity” (UN Habitat 2015)” 
framgår det att 30 % av markytan behövs som 
gatumark för att gatunätet ska få en tillräcklig 
korsningstäthet för att anses vara gåvänlig.

Närhet till grönområden, vatten och i synnerhet 
till parker är en betydelsefull boendekvalitet. Att 
ge plats åt gröna stråk och grönområden är ock-
så en viktig förutsättning för effektiv hantering av 
dagvatten samt ekosystemtjänster.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
FÖPen utgår från täthetsanalysens riktlinjer och 
har i de initiala beräkningarna för större exploate-
ringsområden använt följande fördelning av olika 
markanvändning i de olika områdena.

Exploateringen inom de områden som benämns 
”Centrumbebyggelse förtätning” i Mark -och 
vattenanvändningskartan föreslås en högre ex-
ploateringsgrad än de som benämns blandad 
bostadsbebyggelse och ligger längre bort från 
stationen. Detta innebär att man möjliggör för fler 
att bo nära stationen och att enklare välja kollek-
tivtrafik framför bil. Det innebär även gestaltnings-
mässigt en koncentration av högre bebyggelse 
centralt och lägre i utkanten av samhället.

Markfördelning i exploateringsområden:

Kvartersmark 40 %

Offentlig gatumark (gator, torg, gång-och cykelba-
nor) 25% 

Offentlig platsmark (parker och grönytor) 25% 

Övrig mark 10 %

0 – 1000 meter på den västra sidan från statio-
nen är områdesexploateringstalet ca 0,5, tomtex-
ploateringstalet mellan 0,5 och 1,0.

Mer än 1000 meter från stationen är områdesex-
ploateringstalet ca 0,25, tomtexploateringstalet 
mellan 0,25 - 0,5.

Siffrorna ovan är i stora drag överensstämmande 
med täthetsanalysens riktlinjer. Dessa uppskatt-
ningar ligger till grund för antalet boende inom 
olika områden samt för beräkningar rörande in-
täkter och kostnader för exploateringen.
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Vad FÖP Kode inte riktigt följer är täthetsanaly-
sens riktlinjer rörande lokalytans andel av kvar-
tersmarken. Täthetsanalysen anger att ca hälften 
av kvartersmarken 500 meter från stationen ska 
vara lokalyta. För Kode är situationen speciell 
då området öster om Bohusbanan inte bedöms 
lämplig för bostäder p.g.a. buller och risk. Om-
rådet är dock lämplig för service, busstation och 
pendelparkering som enklare verksamheter utan 
tunga transporter. Detta innebär att det inte blir 
en blandstad i vanlig bemärkelse utan en upp-
delning mellan bostäder och lokaler dock i en 
gemensam zon runt stationen.

Riktlinjer exploatering
I samband med exploatering av icke kommunal 
mark ska andelen av följdinvesteringar som ska 
bekostas av exploatör utredas i ett tidigt skede.

Exploateringsgrad
•	 0,5–1,0 I områdesexploatering inom Cen-

trumbebyggelse.
•	 0,25–0,5 I områdesexploatering inom 

blandad bostadsbebyggelse.

Fördelning markanvändning
•	 40 % Av markytan bör utgöras av kvarter-

smark inom 1 km från stationen
•	 25 % Av markytan bör utgöras av offentlig 

gatumark inom 1 km från stationen
•	 25% Av markytan bör utgöras av allmän-

plats mark inom 1 km från stationen
•	 10% av markytan bör utgöra övrigt

Lokalyta kvartersmark
•	 Minst 25 % Av kvartersmarken bör vara 

lokalyta inom 500 meter från stationen
•	 10–40 % Av kvartersmarken bör vara lo-

kalyta 500 - 1 000 meters avstånd från 
stationen

Enklare service av olika slag är lämpligt att blan-
da med bostäderna på västra sidan stationen.

För att stötta en hög andel hållbara transporter 
och stadskvalitet behövs först och främst en till-
räcklig täthet inom nära avstånd från stationen. 
Riktlinjerna ska användas som underlag i framtida 
exploateringar vid markanvisningstävlingar och 
planläggning.

Exploateringsgrad Fördelning markanvändning
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Mellankommunala frågor

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Kungälvs kommuns samarbetar inom Göteborgs-
regionens kommunalförbund (GR) med frågor 
rörande bl.a. regionplanering, miljö och miljövård, 
mobilitet, utbildning och forskning. Utöver det 
sker samarbeten direkt med berörda grannkom-
muner i frågor kring t.ex. infrastruktur, arbetsmark-
nad, handel, välfärd, socialtjänst, vatten, avfall, 
avlopp, energi och räddningstjänst. Mellankom-
munala frågor behandlas i den kommunövergri-
pande översiktsplanen.

Den viktigaste mellankommunala frågan som 
berör Kode är Bohusbanan och dess framtida 
utbyggnad. Fem kommuner (KUSTO kommuner), 
i Bohusstråket, har arbetat för att Södra 
Bohusbanan skulle arbetas in i nationell transport 
infrastrukturplan 2022–2032, men den finns inte 
med i nuläget.

En annan politisk gruppering är Enat Bohuslän, 
där fokus mer ligger på näringslivsfrågorna längs 
med Bohusbanan. Målet är att driva frågan mot 
regionen att södra Bohusbanan står på tur efter 
Göteborg - Boråsstråket.

Kommunen ingår i ett konsortium som arbetar 
för en höghastighetsbana mellan Oslo-Göteborg 
kallade Skagerrakbanan. Tanken är att vissa av 
tågen ska stanna i centrala Kungälv.

Kommunen har dessutom ett ansvar för bostads-
byggnationen inom regionen.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
En hållbar bebyggelseutveckling i Kode som 
bidrar till den regionala bostadsförsörjningen, är 
beroende av god kollektivtrafik och tågtrafik som 
trafikerar Kode station med täta avgångar och 
hög kapacitet. FÖPens förslag med förtätning 
nära stationen samt förbättrade gång- och cykel-
banor från ytterområden mot stationen möjliggör 
för fler att välja kollektivtrafik vilket påverkar 
mobiliteten för grannkommuner.

Befolkning

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Inom FÖP-området bor cirka 1700 personer, vilket 
motsvarar 3,5 % av kommunens totala befolkning 

på cirka 48 500 personer (juni 2022). I Kode bor en 
större andel yngre (0–18 år) jämfört med kommu-
nen som helhet. I äldre åldersgrupper är fördelning-
en mer lika. Medelåldern i Kode är 39,5 år jämfört 
med 41,7 år i kommunen som helhet. 

Kode domineras av småhus, 90 %, att jämföra med 
58 % för kommunen som helhet. Specialbostäder ut-
märker sig i statistiken för Kode, vilket kan förklaras 
av Solhaga äldreboende med sina 51 bostäder. 

Äganderätt är den dominerande upplåtelseformen 
i Kode med 85 %, att jämföra med 51 % för 
kommunen som helhet. Resterande bostäder 
upplåts med hyresrätt, av vilka en majoritet finns 
i Solhaga äldreboende. Inga bostadsrätter finns i 
Kode. 

Bostäderna i Kode är i snitt större jämfört med kom-
munen som helhet, vilket kan förklaras av den stora 
mängden småhus. 

Riktlinjer
Vid nybyggnation 
ska en blandning av 
upplåtelseformer, 
bostadstyper och 
bostadsstorlekar ef-
tersträvas i alla olika 
delar av orten, för att 
möjliggöra en blan-
dad befolkning sett 
till ålder, familjesitua-
tion och inkomstnivå. 
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Landskapsbild

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Kode samhälle ligger placerat på gränsen till ett 
stort odlingslandskap (Solbergaslätten) mot norr, 
väster och söder och med insprängda trädbevux-
na kullar i de centrala områdena. Odlingsland-
skapet sträcker sig hela vägen till havet i väster. 
Bohusbanan och E6 ligger som en barriär mot 
den östra sidan som är mer kuperad men med 
insprängda flackare områden.

Solbergaslätten
Solbergaslätten är en jordbruksdalgång som på 
grund av få skillnader i topografi skapar ett vid-
sträckt landskapsrum. Vallbyå och Kollerödsbäck-
en samt deras biflöden rinner genom landskapet. 
Från Kodes västra delar breder landskapet ut sig 
i öst-västlig riktning hela vägen ut till havet och 
i nord-sydlig riktning ner mot Tegneby i söder 
och Södra vinningstorp i norr. Den dominerade 
markanvändningen är åkermark som ligger som 
långsmala tegar ner mot åarna som meandrar 
genom dalen. Tegarnas utformning gör, trots 
landskapsrummets storskalighet, att karaktären 
upplevs mer variationsrik. På grund av markan-
vändningen är rörelserna genom området i hu-
vudsak begränsade till Solbergavägen och Heds-
vägen samt dess västra förgreningar. Man kan 
däremot ta del av områdets vyer då man tillexem-
pel rör sig i kanten av bebyggelsen i Kode eller 
upp på höjderna i exempelvis Långelandsskogen. 
Solberga by ligger omgiven av odlingslandskapet 
med bostadsbebyggelse och gårdsbebyggelse 
samlad med Solberga kyrka och dess kyrktorn 

som ett viktigt landmärke. Solberga by ligger nära 
Kode men utan bra kopplingar för gång och cy-
kel.

Kodes bebyggda miljö
Med Kodes bebyggda miljö avses den centrala 
tätbebyggelse som finns väster och öster om 
stationsområdet i Kode. Den dominerande mar-
kanvändningen är byggnader för arbetsplatser, 

bostäder och service. Landskapet är topogra-
fiskt varierande med ett antal kullar varemellan 
marken är relativt plan. I denna del rör man sig i 
alla möjliga riktningar men bilvägarna utgörs ofta 
av återvändsgator medan vägnätet för gående 
är något mer sammanhängande. Bohusbanan 
utgör en barriär för all slags trafik där den löper i 
nord-sydlig riktning i områdets östra del och bild-
ar två olika centrumdelar, en längs med Kodevä-
gen och en längs med Jörlandavägen.

Karta landskapsbild med namn
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Foto Per Connelid: Solbergaslätten

I den sydvästra och norra delen öppnar landska-
pet upp mot jordbrukslandskap. I övriga delar 
domineras vyerna av låg bebyggelse, mindre 
skogspartier och, i anslutning till Bohusbanan, 
större verksamhetsbyggnader. I den sydöstra de-
len domineras karaktären av E6 med sina på- och 
avfarter.

Den norra delen av Kodes bebyggda miljö är från 
1970-talet. Innan dess fanns endast spridd bebyg-
gelse vid stationsläget, i Halltorp och Klåvränna 
(båda de sistnämnda ligger i områdets södra del). 

Flygfoton visar en sentida bebyggelseutveckling. 
På dessa syns tydligt det förändrade bebyggel-
sesätt som gjorde sitt intåg i och med miljonpro-

grammet på 1960–70 talet. I Kode placerades 
nya bostäder till största delen på relativt plan 
jordbruksmark längs så kallade säckgator och oli-
ka typer av trafikslag separeras i högre utsträck-
ning än tidigare. Bebyggelsen trampade inte di-
rekt ut i det mest vidsträckta jordbrukslandskapet 
utan placerades mellan och i direkt anslutning till 
kullar. Lokal, odlingsbar mark var inte längre di-
rekt kopplad till överlevnad och tekniker och ma-
skiner gjorde det möjligt att i större skala dränera 
och grundlägga på sämre lämpad mark.

Östra sidan E6

Den östra sidan av E6 består av ett skogsområde 
med insprängda dalgångar av odlad jord. Mar-
kanvändningen växlar med topografin – skogs-
klätt på höjer och jordbruksmark i dalarna där 
också lite spridda gårdar och hus finns. Tvärs 
genom området skär kraftledningar och i väster 
ligger ett idrottsområde med fotbollsplaner. 

1907 kom drogs Bohusbanan mellan Göteborg 
och Uddevalla och förlades angränsande till om-
rådet. Den slingar sig utefter topografin och är 
ganska väl integrerad i landskapet tillskillnad mot 
E6 som kom 1972–1974. Det storskaliga tillägget 
som E6 innebar påverkade områdets småskalig-
het och skiljde det från det angränsande mosai-
kartade skogsområdet sydväst om motorvägen. 
Några få gårdar fanns i början av förra seklet. De 
flesta av husen man idag ser i området tillkom 
mellan 1945–1970.

Västerberget ligger nära de centrala delarna av 
Kode men tycks idag inte användas som när-
strövområde i någon större omfattning utifrån 
medborgardialogen. E6 och Bohusbanan utgör 
barriär för boende att nå området men koppling 
över dessa finns och mynnar vid idrottsplatsen. 

Karta över solbergaslätten
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Väljer man att  förskjuta bebyggelsen upp mot 
bergsluttningarna behöver man i stället i tidigt 
skede vara medveten om de platsspecifika topo-
grafiska förutsättningarna och forma tillägget på 
ett sådant sätt att inte stora skärningar och utfyll-
nader behöver göras. Vill man inte att bebyggels-
en ska vara visuellt dominerande när man betrak-
tar området på avstånd bör man bevara bergets 
siluett mot himlen och använda en färgsättning 
som inte sticker ut.

Foto Per Connelid: Kodes bebyggda miljö

Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår förtätning i de centrala delarna, 
exploatering på nya områden som är jordbruk-
smark samt på högre terräng öster om E6. De 
områden där hänsyn till landskapsbilden är sär-
skilt viktiga är de nya områdena i utkanten av tät-
orten där bebyggelse övergår till det öppna jord-
brukslandskapet, central förtätning där höjd på ny 
bebyggelse kan påverka omgivningen samt nytt 
verksamhetsområde på bergshöjden öster om 
Kode. FÖPen visar även vilka grönytor som be-
höver bevaras och utvecklas för att få en attraktiv 
helhet. Grönytorna är en viktig del i landskapsbil-
den. Den relativt låga bebyggelsen gör att högre 
hus kommer att sticka ut. Samtidigt finns kullar 
och höjder insprängd i bebyggelsen vilka kan ge 
stöd till högre byggnader i det centrala området. 
Förtätning inom befintlig bebyggelse behöver 
studeras väl för att få en helhet som hänger ihop.

Det finns en potential att utveckla odlingsland-
skapets idag låga åtkomlighet genom till exempel 
beträdor d.v.s.  stråk längst med åkermark som 
man sår med gräs och kan användas för att pro-
menera på. I samband med det finns det också 
möjlighet att skapa förutsättning för ökad biolo-
giska mångfald genom att man tillexempel sår in 
blommande örter. 

Inom tätorten föreslår FÖPen att områden längs 
med vattenstråken utvecklas som grönytor samt 
hantering av dagvatten och skyfall. Att anlägga 
stråk längst med åarna längre ut från tätorten 
skulle möjliggöra en koppling från Kode ända ut 
till havet. Som tidigare beskrivits är den biologis-
ka diversiteten på Solbergaslätten tämligen låg 
på grund av det monokulturella jordbruket. Min-
dre områden med betesmark är potentiella ”hots-
pots” om de fortsätter att hävdas. Här kan det 
finnas möjlighet att på plats förmedla kunskap om 
ängsmarker, pollinerare, biodiversitet etcetera.

Entrén till Kode västerifrån via Hedsvägen är vik-
tig att gestalta genomtänkt vid ny exploatering. 
FÖPen föreslår en princip med högre exploa-
teringsgrad centralt och lägre i ortens utkanter. 
Därav bör entrén både vara tydlig med att ”Här 
börjar Kode tätort” men samtidigt en mjuk över-
gång från odlingslandskapet. Övergång mellan 
odlingslandskap och bebyggd miljö behöver ha 
tydliga motiv och vara genomtänkt. Det samma 
gäller i viss grad möte med Kode från andra vä-
derstreck samt via Bohusbanan. 
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Riktlinjer Landskapsbild
•	 Värna och skapa utblickar mot det öppna 

landskapet, Solberga kyrka och andra 
siktlinjer för ny och befintlig bebyggelse 

•	 Övergången mellan odlingslandskapet 
och bebyggd miljö behöver vara genom-
tänkt med antingen buffertzon med grön-
ska, placering av byggnader samt gestalt-
ning och färgsättning 

•	 Byggnader som placeras på höjder behö-
ver anpassas till de topografiska förutsätt-
ningarna och bergssiluett samt studeras 
utifrån  gestaltning, färgsättning och ma-
terialval 

Illustrationer över olika sätta att integrering bebyggelse i terräng. 
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Gestaltad livsmiljö
Begreppet gestaltad livsmiljö innefattar såväl pro-
cessen, när fysiska miljöer planeras, byggs och 
förvaltas, som det byggda resultatet. Gestaltad 
livsmiljö fokuserar på vad arkitektur, form, design, 
konst och kulturarv gör. Det vill säga hur dessa 
byggstenar tillsammans kan bidra till att forma 
samhället och invånarnas vardag på ett sätt som 
är långsiktigt hållbart. Det kan exempelvis handla 
om att förvalta och skapa mötesplatser, bostäder 
och infrastruktur som bidrar till inkludering och 
som fungerar för alla.  

Varje beståndsdel i den gestaltade livsmiljön kan 
skapa värden för såväl den enskilde brukaren 
som för samhället i stort. Både att förvalta det 
redan byggda och att bygga nytt innebär en lång-
siktig investering som bör ske med hållbarhetens 
samtliga dimensioner för ögonen.

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Såsom beskrivs under kapitlet Landskapsbild 
skedde bebyggelseutvecklingen i Kode i större 
omfattning först under 60–70 talet. Innan dess 
fanns spridd bebyggelse främst vid stationsläget, 
i Halltorp och Klåvränna.

Bostadsbebyggelsen i Kode utgörs i dagsläget i 
huvudsak av friliggande småhus i ett och ett halvt 
plan med sadeltak och fasad av träpanel. Tegelfa-
sader och källarplan förekommer liksom enstaka 
radhuslängor. I området runt järnvägsstationen 
finns inslag av tvåvåningshus och byggnader 
som hyser kommersiella- och offentliga byggna-
der. Här ligger även verksamhetsområden med 
kontorsbyggnader och enklare lagerbyggnader. 
Både insprängt i den centrala delen och i kanten 

av samhället ligger de äldre gårdarna med tradi-
tionella bostadshus och gårdsbebyggelse.

I Kode finns en brist på omsorg av de allmänna 
ytorna samt brist på parkytor och tillgängliga 
grönytor. Det är svårt att se ett tydligt centrum 
och området runt stationen ger inget bra helhets-
intryck även om vissa delar är omhändertagna.

FÖPen föreslår en betydligt högre exploate-
ringsgrad i de centrala delarna än tidigare, vilket 
möjliggör omvandling och förtätning. Den högre 
exploateringsgraden medger högre våningsantal. 
Den högre bebyggelsen kommer att markera 
centrum vilket innebär att gestaltningen behöver 
studeras för att få en bra helhetsverkan. Samtidigt 
som allmänplatsmark enligt förtätningsprincipen 
ska bevaras eller tillkomma med grönytor, nya 
stråk och Gång-och cykelbanor ska utvecklas.

Det omgivande odlingslandskapet, de inspräng-
da grönytorna samt spåren av kulturhistoria är 
viktiga delar i utvecklingen av Kode och dess 
identitet. I den kommande planeringen är kopp-
lingen till det positiva i Kodes nuvarande identitet 
viktig att lyfta fram samtidigt som en ny identitet 
delvis kommer att skapas då samhället växer.

I den här typen av jordbrukslandskap har bebyg-
gelsen traditionellt sett krupit i zonen mellan berg 
och åkermark vilket är att föredra framför att skju-
ta ut bebyggelse med skarpa hörn på de öppna 
fälten. Man bör därför gestalta mötet mellan 
bebyggelsen och det öppna landskapet på ett 
medvetet sätt. Det kan tillexempel göras genom 
stor arkitektonisk omsorg för de byggnader som 
har avsikt att synas, eller maskera tillägget med 
landskapsmodellering och vegetation. En mjuk 
övergång sett från det öppna odlingslandskapet 
värnar dess kulturvärden och en tydlig gräns mot 
vägen annonserar Kode byggda miljö på nära 
håll. De långa siktlinjerna både inifrån Kode och 
utifrån omlandet är viktiga att beakta för att be-
hålla viktiga visuella samband.

Ny bebyggelse ska präglas av genomtänkt 
gestaltning och arkitektonisk kvalitet. Hållbara 
lösningar ska prioriteras och goda exempel ska 
lyftas fram för att inspirera andra t.ex. flerbostads-
hus i träbyggnation. God gestaltning utgörs av 

Centrala Kode

Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår ett tillskott av bebyggelse i Kode. 
Den nya bebyggelsen ska bestå av en blandning 
av upplåtelseformer samt i den centrala delen en 
blandning av bostäder och enklare verksamheter 
och service. Genom gestaltning och utformning 
kan ortens centrumpunkt bli tydlig. Den nya be-
byggelsen ska vara en del i att stärka Kodes iden-
titet. Varje område ska ha sin karaktär samtidigt 
som bebyggelsen är en del av en helhet. God 
gestaltning ska bidra till att stärka stoltheten för 
Kode. God utformning av byggnader och utemil-
jöer är en viktig del av ett socialt hållbart samhälle. 
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både form och funktion. God gestaltning handlar 
om att ta hänsyn till det som redan finns på plat-
sen vid kompletteringar och tillägg. Kulturmiljö, 
strukturen på bebyggelsen och enskilda byggna-
der eller miljöer fungerar som utgångspunkter för 
ny bebyggelse även om en högre exploatering 
och effektivare markanvändning krävs. I vissa fall 
behöver den nya byggnationen tonas ner i för-
hållande till exempelvis kulturmiljö och i andra fall 
krävs en utveckling som höjer kvaliteten av om-
rådet. Vid förtätning i befintlig miljö måste hänsyn 
tas både till befintlig bebyggelse och utformning 
av ny, avseende krav på bra inomhusmiljöer och 
utemiljöer med hänsyn till sol- och dagsljusbehov. 
Gestaltning av nya områden behöver även ta 
hänsyn till de fysiska förutsättningarna på plats 
samt de miljö- och riskfaktorer som finns.

Utveckling av Kode behöver övergripande utgå 
från nuvarande karaktär med traditionella färg-
sättningar och volymer och material. Dock kan 
tillägg göras genom mer detaljerade analyser av 
det aktuella områdes förutsättningar och med en 
medvetenhet befintlig miljö och ortens historia. 

Exempel på flerbostadshus i Jörlanda

Gestaltning kring stationen
Stationsområdet är en central punkt där gestalt-
ningen är extra viktig. Trafikverket, kommunen 
och enskilda fastighetsägare har olika ansvars-
områden som inte alltid är synkade. För att höja 
attraktiviteten i och kring stationsområdet krävs 
en dialog och ett samarbete mellan de olika ak-
törerna för att både stämma av ambitionsnivå, 
pågående planering och möjligheter till gemen-
samma projekt. Gestaltningen bör fokusera på att 
relatera till platsens och ortens historia och bidra 

till större vistelsekvaliteter för både resenärer och 
andra som vistas på platsen.

Region Skåne har tagit fram en kvalitetslista för 
arbetet med stationssamhällen som även är rele-
vant att använda i Kode.

TILLGÄNGLIGHET: Bra tillgänglighet för alla an-
vändargrupper, där gående och cyklister priorite-
ras.

Kedjehus i ytterby
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TRYGGHET: En trygg miljö både trafikmässigt 
samt genom belysning och rörelse i området.

AKTIVITETER OCH LIV: Ge förutsättningar för ett 
enklare vardagsliv för pendlare och övriga invå-
nare genom att koncentrera service, funktioner 
och aktiviteter kring stationen.

IDENTITET OCH LÄSBARHET: Bytespunkten be-
höver ha en tydlig och läsbar identitet som kol-
lektivtrafikplats, för att underlätta orientering för 
besökare och vara en entré till samhället.

ATTRAKTIVITET OCH MILJÖ: En behaglig och 
attraktiv miljö som skapar en positiv bild av resan-
det och orten och med en omsorg i designen, en 
väl underhållen miljö, en mänsklig skala på rum 
och byggnader och ett gott mikroklimat bidra till 
en positiv upplevelse.

Riktlinjer
•	 Gestaltningsprogram ska alltid tas fram 

vid exploatering av större områden samt 
vara underlag vid markanvisningstävlingar 

•	 Gestaltning ska utredas i varje detaljplan 
och styras i detaljplan där det bedöms 
nödvändigt för att underlätta kommande 
bygglovsprövning 

•	 Ny bebyggelse ska medvetet relatera 
och bidra till omgivande miljö och arkitek-
toniska karaktär 

•	 Särskild omsorg och större krav ska stäl-
las på gestaltningen av offentliga rum och 
bebyggelse där många människor vistas 

•	 Ny och förändrad bebyggelse ska plane-
ras med ett tydligt förhållningssätt till den 

turvärden och en tydlig gräns mot vägen 
annonserar Kode byggda miljö på nära 
håll 

•	 De långa siktlinjerna både inifrån Kode 
och utifrån omlandet är viktiga att beakta 
för att behålla viktiga visuella samband 

•	 Möjligheten till konstnärlig utsmyckning 
bör utredas i samband med nya exploa-
teringsområden både avseende ny ge-
staltning samt utsmyckning av befintliga 
utemiljöer

mänskliga skalan och det som upplevs 
från ögonhöjd 

•	 Mötet mellan bebyggelsen och det öppna 
landskapet ska gestaltas på ett medve-
tet sätt, det kan t.ex. göras genom stor 
arkitektonisk omsorg för de byggnader 
som har avsikt att synas, eller maskera 
tillägget med landskapsmodellering och 
vegetation 

•	 Med en mjuk övergång sett från det öpp-
na odlingslandskapet värnas dess kul-

Exempel från Hestra i Borås



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

62

Det sociala livet

Nuvarande förhållande och förutsätt-
ningar 

Service 
Tätortsavgränsningen i översiktsplanen innebär 
att utbyggnadsbehovet för bostäder och verk-
samheter för respektive tätort ska kunna tillgodo-
ses innanför gränsen. Kode utgör även en servi-
ceort för grannbyarna Aröd, Ödsmåls mosse och 
Rörtången samt omlandet.  

I Kode finns idag olika typer av service och verk-
samheter. Det finns en matvarubutik centralt och 
en i Solberga strax utanför tätorten. Det finns en 
drivmedelsstation samt två pizzerior och andra 
verksamheter centralt. Kommunal service som 
finns är bibliotek, förskolor, skolor, fritidsgård och 
äldreboende som alla är förhållandevis centralt 
belägna.

Kodeskolan och Bräcke förskola är centralt be-
lägna och i anslutning finns grönytor och lekplats. 
Tunge skola ligger i västra utkanten av orten och 
har grönytor i anslutning.

Arbetstillfällen 
Det finns cirka 500 arbetstillfällen (2016) i Kode. 
Majoriteten finns  i centrala Kode med verksam-
hetsområden och service samt offentliga arbets-
platser i skolor, förskolor och äldreboende.

Natur- och rekreationsområden 

Kode har många centrala grönytor som är välan-
vända av både skolor och allmänhet. Det saknas 
dock stråk som binder samman grönytorna och 
det finns brister i tillgängligheten. Grönytorna be-
står främst av närströvområden. De grönytor som 
finns kan till stor del beskrivas som naturmark 
utan större skötselbehov. Några utpekade parker 
finns inte i Kode. På vintern finns möjlighet till pul-
kaåkning i Bräckeskogen och skridskoåkning på 
dammen vid Hede förskola. Tillgång finns till kul-
turmiljöer både centralt och norr om Kode. Orten 
gränsar även till ett större område i väster där 
bland annat Solberga by ingår som är riksintresse 
för kulturmiljö. Kode ligger nära både skogsområ-
den i öster och havet i väster. 

Mötesplatser 
De centrala inofficiella mötesplatser som finns 
är centrala ytor vid tågstationen, busstation, 
drivmedelstation, återvinningsstation eller butik 
där människor träffas. De centrala skolorna med 
omgivande grönytor fungerar som mötesplatser 
med stor utvecklingspotential. Skolorna hyr ut 
gymnastiksalar till föreningar. Öster om E6 finns 
Lunna IF med fotbollsplaner och anläggning samt 
Bouleplan. Scouterna har en verksamhet i centra-
la Kode men berörs av pågående planläggning 
för ny skola och där ett nytt läge behövs för deras 
lokal. Några kommunala möteslokaler utöver de 
verksamheter som finns saknas. Tolkningen av 
medborgardialogen visar på en brist på mötes-
platser för ungdomar.

Lekplatser 
I Kode finns ett antal allmänna lekplatser med 
olika kvalitet men ingen sköts av kommunen. Vid 
kommunala skolor och förskolor finns dock lek-
platser på kvartersmark som sköts av kommunen.

2009 togs ett program fram i kommunen ”Lek-
platser på allmän plats i Kungälvs kommun - ett 
program för att uppnå en hög kvalitet på kom-
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munens lekplatser”. Där anges att kommunens 
inriktning är att kvalitet är bättre än kvantitet, d.v.s. 
det är bättre med större lekplatser som har en 
hög kvalitet i stället för många små. Lekplatser är 
en viktig mötesplats för alla åldrar. Barn och unga 
behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod 
och sociala förmågor. Barn och unga söker sig till 
utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och 
kompiskontakter, som väcker deras engagemang 
och nyfikenhet. Den fysiska miljön är barnens 
utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna 
grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnan-
de och engagemang för sin sociala och fysiska 
omvärld.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Den utbyggnad som FÖPen föreslår kommer 
att innebära ett ökat behov av förskolor, skolor 
och äldreboende vilket behöver hanteras inom 
områden för bostadsutbyggnad eller befintliga 
placeringar av dessa verksamheter. Det är av vikt 
att dessa placeras centralt för att underlätta för 
människors vardag kopplat till stationssamhället 
där kollektivtrafik samt gång och cykel är främsta 
transportsätt. 

Fler bostäder ger underlag för mer service i cen-
trala Kode samt att detta tillsammans med nytt 
verksamhetsområde ger fler arbetstillfällen. Detta 
innebär även att möjligheten att bo och verka i 
Kode ökar.

De möjligheter som Grönstrukturplanen visar 
innebär en utveckling och tillgängliggörande av 
grönytor för fler människor och användningar på 
nya sätt genom nya stråk och kopplingar. De grö-
na stråken kopplar även de centrala delarna till 
de yttre naturområdena. I Kode föreslås inga stör-
re parker anläggas i nuläget utan Kodes grönytor 
är mer naturytor som behöver tillgängliggöras.

Även den föreslagna utbyggnaden av gång- och 
cykelbanor innebär möjlighet att röra sig i Kode 
på ett genare sätt både till vardags och på friti-
den.

Olika typer av lekplatser behöver utvecklas 
utifrån behov och förutsättningar på platsen. 
Exempelvis kan större lekplatser utvecklas ihop 
med grönytor. Inom kvartersmark ska lekplats 
möjliggöras på bostadsgårdar utifrån den privata 
aspekten och tryggheten, medan lekplatser på 
allmän platsmark fyller ett behov att mötas på ett 
annat plan.

Vid en utveckling av Kode med ökad befolkning 
kommer det finnas behov av att anlägga en kom-

munal lekplats i Kode. Eventuellt kan detta ske 
inom grönytor eller i samband med exploatering.

Genom mer service och nya bostadsområden 
utvecklas nya mötesplatser där människor rör sig. 
Alla mötesplatser ska vara trygga och inkluderan-
de.

Stationsområdet ska utvecklas för att underlätta 
pendling samtidigt som gång och cykelnätet ska 
byggas ut med stationen som mittpunkt. Boende-
miljöer och allmänna ytor ska vara attraktiva med 
god gestaltning. Parker och grönska ska vara 
tydligt integrerad i bebyggelsen. Kulturmiljöerna 
ska lyftas fram och tillgängliggöras. FÖPen har 
höga ambitioner men kommunen har dock inte 
rådighet över alla frågor utan till viss del handlar 
FÖPen om att visa på en vision och möjlig ut-
vecklingen. 

FÖPen tar stöd i den s.k. täthetanalysen (Spa-
ceScape 2018) (Bilaga 10) och dess riktlinjer kring 
hur ett attraktivt stationssamhälle bör utvecklas, 
där Ytterby har använts som exempel. För att 
stötta en hög andel hållbara transporter och 
stadskvaliteter behövs först och främst en tillräck-
lig täthet inom nära avstånd från stationen. Bland-
ning av boyta och lokalyta understöder lokal ar-
betsmarknad, lokalt serviceunderlag och mindre 
bilberoende. 

Utdrag ur Tähetsanalysen:

 ”Då förtätningsscenariot innebär en högre täthet 
inom nära avstånd från stationen, samtidigt som 
tillräckligt med yta för offentlig platsmark sparas, 
ger förtätningsscenariot mycket goda förutsätt-
ningar för en ökad stadskvalitet.”

För att skapa ett tillräckligt underlag för ett att-
raktivt utbud av service blir det också viktigt från 
kommunens sida att attrahera fler arbetsplatser 
till de stationsnära områdena. Arbetsplatser är 



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

64

generellt mer betydelsefulla än bostäder då de 
arbetande i högre grad befolkar området dagtid. 
Här i ligger antagligen den största utmaningen i 
det vidare arbetet med att skapa hållbara attrak-
tiva stationssamhällen.” 

FÖPens strategi visar på en centrumzon på väs-
tra sidan Bohusbanan som kan förtätas med hög 
exploateringsgrad med en blandning av bostä-
der, service. Detta avspeglas på mark- och vat-
tenanvändningskarta som markerar de centrala 
delarna som centrumbebyggelseförtätning och 
centrumbebyggelse ny. Området mellan Bohus-
banan och E6 är även detta utpekat för centrum-
bebyggelse men här bedöms inte nya bostäder 
lämpliga (om inte större förändringar sker genom 
flytt av Jörlanda/Karebyvägen), men med en vari-
ation av service samt busstation och pendelpar-
kering kan området ändå befolkas både dag- och 
kvällstid.

Det är viktigt att säkerställa att blandningen och 
placeringen av funktioner underlättar för var-
dagslivet. För att uppnå det funktionsintegrerade 

samhället är det viktigt att flera målpunkter och 
möjliga mötesplatser skapas, eftersom det då 
uppstår fler anledningar för människor att vistas 
i det offentliga rummet, vilket i sin tur bidrar till 
trygghetsupplevelsen.

” A good city is good to sit.“ (”en bra stad är en 
stad med många sittplatser”.) På offentliga platser, 
det vill säga torg, parker och naturområden, är 
det viktigt med mångfald för att kunna attrahera 
besökare. 

För kommande exploatering och byggnation gäl-
ler de riktlinjer som anges under kapitlet Exploa-
tering avseende fördelning mellan kvartersmark, 
gatumark och offentlig platsmark, samt fördelning 
av andelen lokalyta inom centrumbebyggelsen. 

I Kode blir det en uppdelning av markanvänd-
ningen centralt med främst bostäder på den väs-
tra sidan av Bohusbanan och service, handel lätt-
are verksamheter på den östra sidan. Det innebär 
att en fördelning av lokalyta inom kvartersmark 
inte blir aktuellt på samma sätt. Kommunen har 

förhoppningen att en utveckling av 
Kode ska kunna locka nya typer av 
verksamheter till centrala Kode som 
drar fördel pendlingsmöjligheter, 
nya bostäder, lokaler samt service. 

En marknadsanalys har gjorts av 
lokalefterfrågan för Kungälvs kom-
mun.  Där konstaterades att vid ny-
etablering och omflyttning varierar 
företagens lokaliseringspreferenser 
och betalningsvilja med flertalet 
faktorer där de huvudsakliga fakto-
rerna är tillgänglighet, modernitet, 
service och kluster. 

Fler företag attraherar ytterligare 
företag och skapar ett bra underlag 

för service, handel och kommunikationer. Både 
stora och små företag är väsentliga i näringslivets 
utveckling och de lever oftast i symbios med var-
andra. 

Riktlinjer det sociala livet
•	 I anslutning till nybyggnation av skolor 

ska lokaler och idrottshallar dimensione-
ras efter föreningslivets behov. Detta för 
att säkerställa att möjligheten till kultur-, 
förenings- och sportaktiviteter tillgodoses 
samt möjliggöra tillgång till icke-kommer-
siella mötesplatser 

•	 Möjligheten till samutnyttjande av lokaler 
ska alltid prövas 

•	 Utgå ifrån invånare och besökares behov 
under dag och kvällstid i form av kulturut-
bud och offentlig service för alla ålders-
grupper 

•	 Gena trygga gång- och cykelstråk ska 
byggas med koppling till centrala Kode, 
så att de utnyttjas dag- och kvällstid

•	 Utformning av allmänplatsmark som parker 
eller färg- eller ljussättning av otrygga mil-
jöer  
bör ske i dialog med medborgare 

•	 Utvecklingen ska lyfta fram kulturmiljön som 
en del av Kodes identitet 

•	 Ungdomars perspektiv behöver lyftas i kom-
mande planering
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Kommunal service 

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar

Grundskola och förskola
I Kode finns det i dagsläget (2022) två skolor, Tunge 
skola och Kode skola. Skolupptagningsområdet är 
väldigt stort och de flesta elever (ca 70%) bor utan-
för Kode tätortsavgränsning.

Tunge skola (åk 3–6) har 262 elever och Kode skola 
(f-åk 2) har 191 elever.

Tunge skola består idag delvis av moduler. Under 
2022 pågår arbete med att ersätta de moduler som 
idag står på plats för att bland annat förbättra ven-
tilation och uppvärmning. Arbetet med att planera 
för en framtida skola i Kode har föregåtts av en lo-
kaliseringsstudie där flera placeringar har studerats. 
Uppdraget var från början att skapa en sammanhål-
len F-6 skola i Kode. Efter flera prövningar av olika 
platser togs ett politiskt beslut under 2021 att en-
dast ”ersättningsbygga” Tunge skola åk 3–6 inklusive 
idrottshall. Detaljplanearbete är inlett på platsen vid 
scoutstugan. Exakt när en ny 3–6 skola kan stå klar 
är beroende av detaljplanens framskridande och när 
den kan vinna laga kraft.

I Kode och Solberga finns tre kommunala förskolor, 
Bräcke förskola, Hede förskola och Bokens förskola 
samt två fristående förskolor, Kristna Montessori-
förskolan Solrosen och Sörgårdens förskola. Bräcke 
förskola och Hede förskola har totalt 108 platser 
per förskola. Bokens förskola har 18 platser.  Kristna 
Montessoriförskolan Solrosen har totalt 33 platser 
och Sörgårdens förskola har 28 platser.

Bibliotek 
Förutom Mimers hus i centrala Kungälv, finns det 
fem filialbibliotek i Kungälvs kommun. Dessa finns 
i Diseröd, Kärna, Marstrand, Ytterby och Kode som 
även är skolbibliotek för orten. Biblioteket är en 
viktig målpunkt och mötesplats som bör placeras 
vid ett torg eller en park. Meröppet bibliotek är en 
service som innebär att du kan besöka biblioteket på 
egen hand, även när personalen inte är där. Kungälv 
har fyra meröppna bibliotek, dessa finns på orterna 
Diseröd, Kode, Kärna och Marstrand.

Kultur 
Inom kulturverksamheten samordnas kulturskola 
och allmän kulturverksamhet. Kulturskolans uppdrag 

är att erbjuda barn och ungdomar undervisning i 
instrument, ensemble, sång, dans, teater och kör. 
Kulturskolan har även ett uppdrag att synas och 
höras i kommunens alla delar. Verksamhetens ut-
vecklingsarbete fokuserar på samarbete med andra 
kulturverksamheter, skola och föreningsliv samt 
en utveckling av kursutbudet. Målsättningen är att 
nå ut till alla barn i kommunen och att kunna möta 
alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. 
Allmänkultur är programverksamhet som konserter, 
bio, föreläsningar, teaterföreställningar, konstut-
ställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och 
kulturarvsfrågor. Verksamheten har ett särskilt fokus 
på barn och unga samt arbetar nära bibliotek och 
kulturskola. Flera projekt inom kommunen, och i 
samarbete med externa parter, samordnas och pro-
jektleds genom allmänkulturen.
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Bostäder för alla

Äldreomsorgen
I Kode ligger Solhaga äldreboende med i dagsläget 
51 lägenheter. I Kungälvs kommun finns ett behov 
av fler vård- och omsorgslägenheter. För att hantera 
behovet av mer äldreomsorg byggs Solhaga ut med 
22 nya lägenheter till 2023–2024.

Ordinärt boende, bostäder med god tillgänglig-
het och Trygghetsbostäder 
Ordinärt boende avser alla bostäder som inte omfat-
tas av särlagstiftning. Många äldre bor i ett bostads-
bestånd där den fysiska miljön är mindre bra för 
kvarboende vid beroende av stöd eller vård och om-
sorgsinsatser. Tillgängligheten i äldre bostadsområ-
den är generellt sett sämre än i nybyggda områden. 
Förutsättningarna för hemtjänst och hemsjukvård i 
hemmet kan vara komplicerade men även obefint-
liga. Bostadsanpassningar är i vissa fall nödvändiga. 
Närhet till affärer, kommunal service, vårdcentral 
och kulturutbud är betydelsefull. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhö-
rigstöd och hemtjänst för att kunna möjliggöra och 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bo-
städer anpassade för äldres behov.

Det är av vikt att nya lägenheter med god tillgäng-
lighet, nära servicecentra och kollektivtrafik, byggs 
kontinuerligt i alla Kungälvs serviceorter och kom-
mundelar. Det möjliggör kvarboende för de äldre i 
sin kommundel och kan ge en generationsväxling 
då de äldre säljer sina hus för att köpa eller hyra en 
lägenhet. 

Ungdomslägenheter 
Det finns ett stort behov av små bostäder för ung-
domar, bostäderna kan ligga i vanliga bostadshus. 
Kommunen disponerar 9 ungdomslägenheter totalt 
i kommunen, det är mindre lägenheter om 1 r o k, 

vissa med dusch i källaren. De ungdomar som bor i 
dessa lägenheter får stöd från utförarenheten efter 
beslut.

BMSS-BOENDE – Bostad med särskild ser-
vice. 
Det finns tre former av boende med särskild service 
för personer med intellektuella eller psykiska funk-
tionsnedsättningar. 

• Gruppbostad

 • Servicebostad 

• Särskild anpassad bostad. 

Behovet av bostäder med särskild service har under 
flera år varit större än tillgången. Kommunen har ett 
fortlöpande behov att få fram bostäder för personer 
som behöver särskilt stöd. Kön till sådana bostäder 
är idag relativt lång i förhållande till de planerade 
leveranserna av nya bostäder. 

Föreningsliv och Fritidsanläggningar
 Föreningslivet i kommunen står, med sitt breda 
och varierade utbud av aktiviteter, för den största 
insatsen när det gäller all fritidsverksamhet för barn 
och unga i kommunen.  Stödet från Kungälvs Kom-
mun visar sig bland annat genom olika typer av bi-
drag men även genom att kommunen upplåter olika 
fritidsanläggningar för sport-, rekreations- och mö-
tesverksamhet till subventionerade priser. Här kan 
bland annat nämnas konstgräs och naturgräsplaner 
för fotboll, idrottshallar för inomhusidrotter som ex. 
handboll, innebandy, gymnastik, vollyboll och Frii-
drott. För is-idrotter, finns anläggningar för Ishockey, 
konståkning och bandy.

I Kode finns ingen idrottshall i nuläget. Planering 

kring idrottshall pågår parallellt med planering av ny 
skola. De lokaler som finns att tillgå är idrottssalar 
där uthyrning till föreningar sköts av skolan.

I Kode finns Lunnevi som är en kommunal anlägg-
ning med en konstgräs- och en gräsplan. Anlägg-
ningen ligger på kommunal mark men klubbhuset är 
byggt av föreningen Kode IF.

I Kode saknas kommunalt anlagda motionsspår och 
vandringsleder.

TUM - Trygga ungdomsmiljöer 
TUM- arbetet tar sin utgångspunkt från att varje 
människa kan och vill ta makten över sitt eget liv. 
Att vara i kontroll av sitt liv innebär för TUM att de 
barn och ungdomar som de arbetar med använder 
sin fritid till att växa, utvecklas och förverkliga sina 
innersta bilder av vilka de vill vara. TUMs verksam-
het syftar såldes till att bryta psykosocial ohälsa och 
utanförskap hos ungdomar. Detta ska göras genom 
att öka det sociala kapitalet hos dem. Fritidsgårdar-
na har sin verksamhet i de flesta fall i skollokaler i de 
olika kommundelarna. De bedriver ungdomsverk-
samhet för i första hand barn och unga. 

Inom FÖPområdet finns Kode fritidsgård vid Kode-
skolan.

Föreslagna förändringar i FÖPen
En fördubbling eller mer av antalet invånare i FÖP-
området innebär på sikt krav på ombyggnad och 
nybyggnad av skollokaler. Fördubblingen av antalet 
invånare fram till 2050 bedöms generera ett kapa-
citetsbehov motsvarande en ny skola i Kode. Vision 
Kode visar på en utveckling där även omland samt 
Grannbyarna Aröd och Ödsmåls mosse och Rörtång-
en ökar invånarmässigt vilket genererar ett ytter-
ligare behov på skollokaler i Kode som serviceort. 
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FÖPen föreslår ingen ny lokalisering för skola utan 
i enlighet med FÖPens inriktning förslås effektivare 
markanvändning och högre exploateringsgrad, dock 
utan att sänka krav på omfattning av friytor. På sikt 
kan förtätning och ombyggnad av Kodeskolan prövas 
genom påbyggnad från 2 till 4 våningar. Skolorna ska 
klara krav på att vara energieffektiva och funktionel-
la lokaler samtidigt ska tillräckliga friytor finnas.

Viktiga begränsningar för skolor är inte bara antalet 
lokaler utifrån undervisning utan även skolmatsal, 
idrottshall och textil- och träslöjd. Skolorna fyller 
även en viktig funktion avseende helg och kvällsakti-
viteter och samverkan med kulturskolan, idrott, och 
föreningsaktiviteter.

Kommande exploatering inom FÖPområdet innebär 
att nya förskolor behöver byggas kopplat till nya 
större bostadsområden. Förskolor kan med fördel 
placeras nära skolor för visst samutnyttjande av 
bl.a. lokaler. Förskolor ska placeras så att de under-
lättar det dagliga livet för föräldrar med hämtning 
och lämning kopplat till stationssamhället, där gång 
och cykel samt kollektivtrafik är de huvudsakliga 
transportsätten. Förskolor som har landsbygden 
och Grannbyarna som upptagningsområde behöver 
placeras så att inte trafikbelastning centralt 
genereras. Förskolorna ska liksom skolor vara yt-
effektiva, med funktionella lokaler och höga krav 
på energieffektivitet, men även med bra friytor för 
barnen.

Kulturen är en del viktig del av ett attraktivt boende 
samt att uppnå målen om social hållbarhet. FÖPen 
ger genom utveckling av de allmänna platserna samt 
genom att styra mot en blandning av bostäder och 
verksamheter samt lokaler förutsättningar för att 
kulturen ska kunna utvecklas.

FÖPen pekar inte ut särskilda platser för bostäder 
för alla och det som ryms inom det begreppet, utan 
dessa förväntas planeras för inom de områden som 

FÖPen pekar ut för bostäder. Behovet av alternativa 
boende för äldre tex trygghetsboende eller liknande  
kommer att öka. Viktigt att ha med sig behoven ti-
digt vid planläggning av bostäder.

FÖPen föreslår en flytt av Lunnevi till ett mer cen-
tralt läge i Kode. Detta skulle innebära att Lunnevi 
kunde utvecklas till en central och tillgänglig mötes-
plats. 

Grönstrukturplanen lyfter fram hur grönstrukturen 
kan utvecklas och sammanlänkas för att möjliggöra 
ett bättre utnyttjande för alla åldrar.

I Kode planeras byggnation av en idrottshall i sam-
band med byggnation av skolan.

För att nå målen i FÖP Kode är även biblioteket en 
viktig del i ett attraktivt stationssamhälle.

Riktlinjer kommunal service 
• Skolor och förskolor ska placeras samt utfor-

mas så att barn och ungdomar har tillgång 
till trygga och hälsosamma skolmiljöer med 
bra friytor 

•  Förskolor och skolor ska kunna nås via 
trygga gång- och cykelvägar  

• Vid planering av bostadsområden ska behov 
och möjlighet att bygga förskola studeras  

• Förskolor ska placeras så att de underlättar 
det dagliga livet för föräldrar, med hämtning 
och lämning kopplat till stationssamhället 
där gång och cykel samt kollektivtrafik är de 
huvudsakliga transportsätten 

• Placeringen och utformning av gator ska 
göras så att biltrafik och transporter till 
förskolor inte genererar ökad trafikbelast-
ning inne i bostadsområdet

• Förskolorna ska vara yteffektiva med funk-
tionella lokaler med höga krav på energi-
effektivitet  

• I nya bostadsområden ska det finnas 
bostäder för alla, dvs  hyresrätter och 
bostadsrätter men också behovet av 
bostäder för unga, bostäder med bra 
tillgänglighet för äldre samt bostäder för 
funktionshindrade  

• Planering av detaljplaneläggning behöver 
koordineras väl med aktuella behov för 
att undvika brist eller överskott av skol-
platser vilka båda medför onödiga ytterli-
gare kostnader

Riktlinjer idrott och kultur 
• I samband med byggnation och utbygg-

nad av skolor ska möjligheten att använda 
lokalerna till föreningsverksamhet prövas, 
så att de ska kunna användas av allmän-
heten, kvällar och helger  

• Möjligheten att placera kulturverksamhe-
ter centrala bottenvåningar ska studeras, 
exempelvis bibliotek  

• Idrottshallar ska dimensioneras efter både 
skolors och föreningslivets behov  

• Trygghetsperspektivet är viktigt att beakta 
till och från aktiviteter och på motions-
rundor
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Naturvärden och rekreation            

Grönstrukturplan
Läs mer: Grönstrukturplan bilaga 2

Som ett viktigt planeringsunderlag för FÖPen har 
en Grönstrukturplan för Kode tagits fram. Syftet 
med grönstrukturplanen är att utveckla, belysa, 
och redovisa den gröna strukturen i Kode. Grön-
strukturplanen ska både fungera som ett under-
lag i arbetet med FÖPen samt fungera som ett 
fristående dokument i det fortsatta arbetet med 
att utveckla grönstrukturen i Kode.

Parallellt med Grönstrukturplanen har en över-
gripande dagvatten- och skyfallsutredning gjorts 
som visar att det finns många synergieffekter 
mellan grönytor och hantering av dagvatten och 
skyfall.

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Grönstrukturen i Kode har många olika typer av 
beståndsdelar. För att göra det hanterbart i grön-
strukturplanen har en grundläggande definition 
av grönområden gjorts. Som helhet delas be-
ståndsdelarna in i grönområden, skol- och försko-
legårdar, idrottsytor, vattendrag och odlingsmark.

Kode har många centrala grönytor som är välan-
vända av både skolor och allmänhet. Det saknas 
dock stråk som binder samman grönytorna och 
det finns brister i tillgängligheten. Grönytorna be-
står främst av närströvområden. Några parkytor 
finns inte i Kode. De grönytor som finns kan till 
stor del beskrivas som naturmark utan större 
skötselbehov. Tillgängligheten till vattendragen 
är dålig och kan utvecklas.

Kode ligger i övergången mellan skogslandska-
pet i öst och kulturlandskapet i väst, vilket ger en 
ekologiskt intressant sammansättning av olika na-
turtyper. Kode ingår i en värdetrakt för gräsmark 
och angränsar i nordost till såväl värdetrakter för 
ädellövskog, blandskog, tallskog och triviallöv-
skog. Därtill ingår Kode i ett regionalt värdefullt 
odlingslandskap. Närheten till havet i väst gör 
Kode extra intressant ur ett ekologiskt perspektiv.

Tack vare Kodes intressanta sammansättning av 
naturtyper från såväl skogs- och kulturlandskapet 

finns förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv 
där flera organismgrupper kan nyttja dessa miljö-
er som livsmiljöer. Hit hör såväl skogsknutna arter 
liksom arter knutna till hävdad mark (bete och 
slåtter) tillsammans med arter som frekvent vistas 
i villaträdgårdar. Även åkermarken kan i viss mån 
användas och då som rastlokal för flyttande fåg-
lar. Vattenmiljöerna i form av vattendrag och min-
dre vattenytor så som dammar erbjuder livsmil-
jöer för helt eller delvis vattenlevande arter och 
utgör en förutsättning i sig för allt lokalt djurliv.

Två huvudsakliga spridningsstråk av bevarande-
värde kan identifieras: det skogliga sambandet 
för skogsknutna arter som sträcker sig in från öst 
(gröna tunna pilar) liksom ett samband för arter 
knutna till hävdad mark som sträcker sig in från 
väst till Kode (mörklila tunna pilar). De stora breda 
pilarna visar på de större, regionala sambanden 
för skog (stor grön pil) och hävdad mark (stor lila 
pil) och bygger bland annat  på förekomsten av 
värdekärnor.

Ekosystemtjänster

Läs mer: grönstrukturplanen Bilaga 2

Samhället står inför stora utmaningar. Klimatför-
ändringar, urbanisering och bostadsbrist samt 
förlusten av biologisk mångfald, gör att det finns 
ett stort behov av att ställa om vårt samhälle. Na-
turens tjänster tas ofta för givna och det är först 
när de är borta som deras värde uttrycks.

Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra värdet 
på de tjänster som naturen ger oss människor. 
Hur vi använder mark och vatten, planerar och 
bygger är centralt för naturens förmåga att leve-
rera ekosystemtjänster. När kommunen avväger 
mellan olika intressen i planeringen behöver de 
aktuella ekosystemtjänsterna vara kända. Det är 

Skogen bakom scoutstugan
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också möjligt att skapa nya ekosystemtjänster när 
vi bygger och förvaltar, framför allt i områden där 
det råder brist på ekosystemtjänster.

Parker, grönområden och natur kan hjälpa oss att 
hantera flera av dessa utmaningar. Stadens eko-
system är en resurs för att ta hand om dagvatten, 
sänka temperaturer, rena luft och vatten samt 
minska buller. Grönska och natur ger möjlighet till 
vila och återhämtning och är viktiga för lek och 
rekreation. Samtidigt är staden en viktig livsmiljö 
för djur och växter som inte längre får plats i jord-
bruks- eller skogsbrukslandskapet.

För FÖPområdet har en ekosystemtjänstanalys 

gjorts i samband med arbetet att ta fram Grönst-
rukturplanen. 

I och kring Kode finns olika typer av grönområ-
den som tillsammans bidrar till en vid bredd av 
ekosystemtjänster. Inom kategorierna stödjande, 
reglerande och kulturella  finns alla enskilda ty-
per av ekosystemtjänster representerade. Inom 
kategorin försörjande finns två av fyra ekosys-
temtjänster i och kring Kode.

De tre centrala skogarna i Kode, Bräckeskogen, 
Långelandsskogen och Tungeskogen, bidrar 
alla med en stor mängd ekosystemtjänster inom 
både stödjande, kulturella och reglerande eko-

systemtjänster. Även Kvarndammen i norr och 
Halltorpskogen i söder bidrar med en mångfald 
av ekosystemtjänster. Mindre grönområden inom 
tätorten bidrar generellt med färre ekosystem-
tjänster men en del, så som grönområdet vid 
Hede förskola, bidrar med ett flertal stödjande 
och kulturella tjänster.

Vattendragen och dess biflöden besitter i nuläget 
framför allt ekosystemtjänster ur kategorierna 
stödjande och reglerande. Även skogarna öster 
om E6 bidrar med ekosystemtjänster ur flera ka-
tegorier.

Kodes jordbruksmark står för ekosystemtjänsten 
matförsörjning och finns i riklig mängd i och runt 
Kode. I Vallby Å strax norr och söder om Kode 
finns inplanterad fisk (lax och havsöring) som ock-
så bidrar med matförsörjning i viss utsträckning. 

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
FÖPen och Grönstrukturplanen föreslår ur ett 
framtidsperspektiv att de tre skogarna Bräck-
eskogen, Långelandsskogen och Tungesko-
gen kopplas samman med Kvarndammen och 
Halltorpskogen. Vattendragen tas tillvara och 
utvecklas med närheten till havet.

Grönstrukturens kvaliteter finns huvudsakligen 
på den västra sidan av Bohusbanan och E6 men 
samband med den östra sidan är också av bety-
delse.

Grönstrukturens funktion för ekosystemtjänster 
utvecklas ur både ett övergripande och lokalt 
sammanhang.

Kode - en ort i mötet mellan skog och jordbruksland-
skap med närhet till havet. Genom att stärka, skydda 
och skapa förutsättningar för befintliga och potentiella 
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ekosystemtjänster tillvaratas och utvecklas Kodes 
grönstruktur både i närtid och i en kommande framtid. 
Stärkta samband ger en stärkt grönstruktur.

Grönstrukturen kan geografiskt delas in i olika 
beståndsdelar med olika egenskaper och poten-
tial. Vissa är tydligt definierade medan andra inte 
har lika skarpa gränser. I Kungälvs kommun finns 
sedan tidigare definitioner för kategorisering av 
grönområden. En anpassning av kategorierna har 
gjorts för att passa Kodes förutsättningar.

Naturpark

Natur- och friluftsområde

Större närströvområde

Mindre närströvområde

Fickpark

Övrigt grönområde

Grönområden är allmänt tillgängliga grönytor som 
utgör befintliga och potentiella målpunkter i Ko-
des grönstruktur. En viktig beståndsdel i grönst-
rukturen är stråk som binder samman grönområ-
den och målpunkter med varandra. På detta sätt 
bildas ett system där större nyttor än de enskilda 
delarna skapas.

Få stråk av de som föreslås är befintliga utan 
behöver tillskapas. Generellt finns goda förutsätt-
ningar för att skapa dem eftersom stråken till stor 
del går via befintliga grönområden, gatustrukturer 
eller planerade omvandlingsområden. Stråken är 
i vissa delar geografiskt precisa och i andra mer 
schematiskt dragna, detta beskrivs närmare i be-
skrivningen av respektive stråk. 

Förslaget till grönstruktur syftar framför allt till att 
kunna hantera en framtida befolkningsökning 
och förstärka dagens grönstruktur. Genom att 

ordna stråk som binder samman de olika delarna 
i grönstrukturen skapas ett sammanhållet system 
som ger möjligheter till rörelse för framför allt 
människor och i vissa fall spridningskorridorer 

för djur- och växtarter. Det skapar en helhet 
där summan blir mer än de ingående delarna. 
Stråken möjliggör också för kontakt med tidigare 
oåtkomliga platser, till exempel vattendragen, 

Spridningssamband
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•	 Ställningstagande i dagvattenplan och 
dagvattenpolicy ska följas avseende ge-
staltning och utformning

•	  Samordning ska ske mellan dagvatten-
ytor och grönstruktur, ekosytemtjänster 
och biologisk mångfald 

•	 Utvecklingen av de gröna ytorna ska ske 
integrerat med kommande detaljplane-
ring och finansieras  inom detaljplaner, 
genom kommunbidrag samt om möjligt 
genom externa bidrag 

•	 I arbetet med att utveckla grönstrukturen 
ska även inbegripas insatser för att till-
gängliggöra naturområden, som utveck-
ling av stigsystem, fikaplatser etc. samt 
insatser för att bibehålla och utveckla en 
biologisk mångfald 

•	 Metod för passande växtbädd ska utre-
das i tidigt skede mellan enheter för att 
optimera användandet av marken och 
att samarbeta och dela ytan i stället för 
att konkurrera om markanvändning (en-
heterna VA, Trafik-Gata-Park, Plan samt 
Exploatör) 

•	 Biotopskydd i form av åkerholmar, sten-
murar, trädalléer m.m. ska i så stor omfatt-
ning som möjligt bevaras i samband med 
exploatering eller annan utveckling av 
t.ex. infrastruktur 

•	 Kodes naturlika karaktär ska värnas som 
en del av Kodes identitet och som en 
utgångspunkt i kommande planläggning 
ska befintlig vegetation och andra land-
skapselement bevaras där så är lämpligt

vilket ökar utbudet på rekreativa miljöer utan att 
göra stora markanspråk.

En annan viktig del för att göra grönstrukturen 
användbar för framtiden är att utveckla de grön-
områden som finns vad gäller funktion. Det kan 
handla om lekplatser, idrottsytor eller promenads-
tigar som gör en plats mer tillgänglig och lockar 
fler att använda den.

I samband med omvandling av mark till nya eller 
förtätade exploateringsområden behöver också 
mindre grönytor inom exploateringsområdena 
avsättas och förädlas eller tillskapas.

Åtgärder föreslagna i MKB
Naturområden behöver inventeras för att klargö-
ra deras betydelse för biologisk mångfald så att 
anpassningar kan göras utifrån detta.

Riktade inventeringar mot olika artgrupper som 

fåglar, groddjur och fladdermöss, behöver ge-
nomföras för att kunna hantera artskyddsförord-
ningen i kommande detaljplaneprocesser.

Områden med höga naturvärden bör i möjligaste 
mån undantas exploatering eftersom de har stor 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald.

Genomför kompletterande kartläggning av bio-
topskyddade områden samt särskilt skyddsvärda 
träd.

Utred förutsättningarna för att få dispens från 
biotopskyddet och peka ut platser där kompen-
sationsåtgärder kan genomföras.

Ängs- och betesmarker i planområdet behöver 
betas för att behålla sina naturvärden. Ett sätt att 
kompensera för ianspråktagande av betesmarker 
kan vara att höja värdet på andra betesmarker 
genom att sköta om dem med bete.

Riktlinjer
•	 Minst 15% av markytan ska utgöras av 

offentlig platsmark i Centrumbebyggelse 
förtätning och Centrumbebyggelse ny 

•	 Invånare i centrala Kode ska ha tillgång 
till grönområden inom 300 meter utan att 
behöva korsa större barriärer 

•	 Vid planläggning och exploatering ska 
både större exploateringsområden och 
kvartersområden innehålla grönytor, ut-
ifrån både upplevelsemässiga aspekter 
samt rent teknisk avseende dagvatten-
fördröjning och hantering av skyfall med 
100-års regn med klimatfaktor 1,25 

Strategisk karta grönstruktur
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Grönstrukturkarta utvecklingsförslag



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

73

Trafik och kommunikationer
I kommunens Trafikplan 2017 finns det en tydlig in-
riktning mot ett mer hållbart resande och det finns 
framtagna planer för respektive trafikslag - Planen 
för Konkurrenskraftig kollektivtrafik, Smart och ef-
fektiv parkering, Attraktiva miljöer och stråk för gång 
och cykel. Samt att planen för samhällsplanering för 
hållbart resande som pågår.

Läs mer: Trafikplan 2017 kommunens hemsida

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar

Kollektivtrafik
Kode är en utav av kommunens tre större kollektiv-
trafikknutpunkter och har ett strategiskt läge längs 
huvudstråket med Bohusbanan och motorvägen 
samt i Kode tätort. Knutpunkten har både buss- och 
tågtrafik, detta skapar goda möjligheter att resa 
hållbart och skulle kunna generera ett högt resande-
underlag. Den senaste statistiken innan pandemin, 
år 2019, visar att det var 1900 resenärer i snitt per 
månad som reste från Kode station. Knutpunkten är 
belägen i närheten av E6an vilken innefattar en stor 
pendelparkering som i sin tur skapar goda förutsätt-
ningar för medborgare på Kodes landsbygd att par-
kera sin bil och fortsätta resan från Kode med kollek-
tivtrafik. Det knutpunkten i dagsläget saknar är en 
busstation så att all kollektivtrafik kan samlas på en 
och samma punkt. Idag är det utspritt var kollektiv-
trafiken stannar och gör sina omlastningar mellan de 
olika trafikslagen. Skollinjer omlastar vid Kode Hem-
värnsgård medan den allmänna kollektivtrafiken är 
hänvisad in på Kodevägen vid tåget. De regionala 
linjerna kör ute på E6an och Jörlandavägen, varpå 
deras angöringar blir en bit ifrån centrum.

Kollektivtrafik som finns i Kode idag är:
Västtågen

Stenungsundsexpressen   Stenungsund - Jörlanda - 
Kodemotet - Kungälv Resecentrum - Göteborg

Linje 319   Jörlanda - Kungälv

Linje 306   Rörtången - Kungälv

Linje 309   Aröd - Kungälv

Skollinjetrafik – 5st 900-linjer

På Bohusbanan finns det ett mötesspår och in mot 
stationen från norr och söder är det endast enkel-
spår. På Bohusbanan mellan Stenungsund och Göte-

borg är avgångarna var 30:e minut vid högtrafik och 
övrig tid var 60:e minut och ca 4 godståg passerar 
per dygn. 

Busslinjerna går var 15:e minut i högtrafik vidare 
mot Kungälv, var 30:e minut högtrafik vidare till 
Kärna och var 20:e minut i högtrafik vidare till Mar-
strand.

Framtida mål är att kollektivtrafiken ska öka sitt re-
sandeunderlag och att fler ska resa hållbart.

Senast sammanställda färdmedelsdata för kollektiv-
trafik i kommunen är från år 2014 där cirka 10 % av 
resorna skedde med kollektivtrafik. 

På Bohusbanan sker det ingen utveckling i dag i 
och med att den redan är överbelastad. Kode är 
en av de stationerna på sträckan med högst 
beläggning med 18 % före Stenungsund på 
17,5%. I högtrafik på morgonen är tågen fulla när 
de anländer i Kode från Stenungsund. I Kode är 
fördelningen mellan tåg på 20 % och buss ca 80 
%. 

Av bussresorna är fördelningen följande, 68 % tur 
och retur mot Kungälv men troligtvis åker många 
vidare till Göteborg, 

Förklaringen till nedgången av antal tågresor är 
många driftstopp under 2018. I en jämförelse mellan 
Bohusbanan och andra tågsträckor, (dubbelspår) är 
det 180 000 resor på Alependel och till Kungsbacka 
ca 250 000 resor.

Kode station



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

74

Vägar i kode



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

75

Karta nr 2 
saknsa

Kode väghållare
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Transportsystemet i Kode
Genom Kode går E6/ Bohusbanan som nationellt 
stråk tillika ryggraden genom i regionen och kommu-
nen. Regionala stråk går både parallellt med E6 och 
tvärs i Kode. Det nationella stråket består av mo-
torväg (E6) och järnväg (Bohusbanan). De regionala 
stråken är Kode-och Jörlandavägen (väg 574) samt 
Hedsvägen (väg 621).

Genomfartsgator är Kode- och Jörlandavägen (väg 
574) i nord-sydlig riktning öster om Bohusbanan och 
Hedsvägen (väg 621) i ost-västlig riktning. 

Huvudgator är större gator ifrån bostadsområden 
eller verksamhetsområden så som bland annat Ädel-
stensvägen, Kodevägen och Granitvägen.

Lokalgator är bostadsgator eller gator inom ex. verk-
samhetsområden.

Idag är Trafikverket väghållare för nationell väg E6, 
Bohusbanan och regionala vägar samt Kodevägen. 
Vägföreningar är väghållare för övriga gator förutom 
Granitvägen och Turmalinvägen, där det är kommu-
nalt väghållaransvar. Kode vägförening är den största 
väghållaren i Kode.

Gång- och cykel 
I Kode är gång- och cykelstråken relativt outbyggda 
men det finns enstaka gång- och cykelstråk som är 
sammanlänkade med skolorna och de större håll-
platserna inom delar av tätorten. Genom Kode går 
ett regionalt cykelhuvudstråk för cykel mellan Kung-
älv och Kode. Dock finns inget sammanhängande lo-
kalt cykelstråk som länkas mot detta, vilket innebär 
att det är relativt svårt att ta sig till fots eller med 
cykel till stationen och den östra sidan av Kode. 

Parkering
Idag är kommunen ansvarig för parkeringar som 
ligger i anslutning till kollektivtrafik eller till kom-
munala anläggningar. Samtliga parkeringar i Kode är 
avgiftsfria och de större parkeringsområdena förval-
tas av kommunen.

Parkeringen vid tågstationen föreslås att avvecklas i 
samband med att ny planskildhet byggs över Bohus-
banan.

Vägar i kode
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Trafikmängd i nuläget. (ÅDT = Årsmedeldygnet)
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Trafikmängder
Trafikmängderna i Kode ligger kvar på ungefär sam-
ma nivåer som de senaste åren som troligtvis hänger 
ihop med en hittills låg bostadsutveckling. Däremot 
tillkommer ny trafik i jämntakt från omlandet och 
grannbyarna. Trafikmängden på Jörlandavägen 
ligger på ca 1200 Årsmedeldygnstrafik (ÅDT), Ka-
rebyvägen på ca 2600 ÅDT och Hedsvägen (västra 
delen) ca 4600 ÅDT, Hedsvägen (östra delen) på ca 
3300 ÅDT. Trafikmängderna ligger i paritet med bil-
innehavet i Kode, vilket är lite högre än i övriga delar 
av kommunen. Anledningen till att det sker många 
resor med bil beror på att bland annat trafikutveck-
lingen av kollektivtrafik och gång- och cykelbanor är 
relativt låg.

Nuvarande trafiksituation i Kode
Merparten av bebyggelsen och verksamheter i Kode 
ligger väster om både Bohusbanan och E6. Eftersom 
det idag inte finns någon planskildhet vid Bohusba-
nan så blir den en barriär för både gång, cykel och 
fordon. Nuvarande korsning mellan Bohusbanan och 
Hedsvägen har sen en lång tid tillbaka diskuterats. 
Där har bland annat problem konstaterats, som 
siktproblem och lång köbildning när tåg anländer till 
Kode. I högtrafiktimmen uppstår det idag köer på ett 
par hundra meter vid bomfällning på båda sidorna 
om plankorsningen med Bohusbanan. Dessa av-
vecklas inom ett par minuter efter att bommarna 
fällts upp. 

I dag är det få gång-och cykeltrafikanter, vilket antas 
bero på  bland annat avsaknaden av säker passage 
för gång- och cykel över eller under Bohusbanan 
samt få gena och hela gång- och cykelbanor mellan 
bostaden och stationen, arbetsplatsen eller skolan. 

Trafikutvecklingen är begränsad på grund av avsak-
nad av planskilda lösningar vid Bohusbanan som blir 

ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem och 
i sin tur begränsar utvecklingen i Kode. Ett flertal 
utredningar kopplat till frågan om planskild korsning 
vid Bohusbanan har tidigare gjorts men varken kom-
munen eller Trafikverket har landet i någon lösning. 
I samband med pågående FÖParbete har en kom-
pletterande utredning tagits fram som baseras på 
tidigare utredningar. Utredningen beskriver lite mer 
om utrymmesbehov vid planskildhet och ger förslag 
på möjliga alternativa lösningar på planskidhet för 
fordon gång- och cykelpassage, över eller under 
Bohusbanan. 

Pågående projekt och planer
Tågstationen kommer att kompletteras med en buss-
station öster om Bohusbanan som planeras att byg-
gas inom 2 år.

Gång- och cykelbana planeras mellan Kode och 
Jörlanda inom 5 år. Utbyggnaden av  ett regionalt 
cykelstråk längs med Kareby/ Jörlandavägen mellan 
Kode och Jörlanda finns med i regional och kommu-
nal planering. 

Projekt Skagerrakbana pågår med planer på en 
höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg. Fö-
reslagen dragning kommer att passera öster om E6 i 
Kode.

Projekt perrongförlängning på Bohusbanan planeras 
inom 5 år där bland annat Kode och Ytterby ingår.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
FÖPen möjliggör att Kode kan bli ett mer attraktivt 
stationssamhälle med mer bebyggelse, handel och 
kommunala anläggningar nära stationen i centrum 
och i närheten. Med fler boende, verksamheter och 
service nära stationen ges möjlighet för fler att resa 
hållbart och välja kollektivtrafik i stället för bil samt 
att enklare förflytta sig med cykel eller gående. 

En förtätning och utveckling runt kollektivtrafikno-
der gör det möjligt att ge både befintlig och planerad 
bebyggelse bättre förutsättningar för kollektivtrafik. 
Detta leder också till ett mer jämlikt transportsystem 
då även de, som av olika socio-, ekonomiska- och 
åldersskäl, inte har tillgång till en bil kan resa på ett 
smidigt och tidseffektivt sätt.

Ett framtida kollektivtrafiksystem i Kode behöver 
bygga på att all kollektivtrafik samlas och där fram-
för allt Bohusbanan ges rätt satsningar, först då kan 
den övriga kollektivtrafiken utvecklas med ökad 
turtäthet och tillgänglighet. FÖPens ambition är att 
bidra till en utveckling av stationsområdet med bra 
tillgänglighet, trygghet och aktiviteter. Ett väl funge-
rande stationsområde med bra kollektivtrafik höjer 
värdet på intilliggande områden.

FÖPens målbild är i linje med kommunens Trafikplan 
2017 där det finns en tydlig inriktning mot ett mer 
hållbart resande. 

Exempel busstation i ytterby
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•	 Transportsystemet ska vara tydligt för trafi-
kanten 

•	 Ökad belastning på transportsystemet i och 
med förtätning, ska fler resor omvandlas till 
gång-, cykel- och kollektivtrafikresor 

•	 Trafiklösningar ska utredas i kommande 
detaljplaner för det aktuella området och 
koppling till den övergripande strukturen

Gång-och cykelbanor
•	 Kommunen ska verka för att planen för Att-

raktiva miljöer och stråk för gång och cykling 
uppnås 

•	 Kommunen ska utveckla ett sammanhållet 
kommunikationsnät för cykel till/från mål-
punkter samt  gena stråk till Kode station 

•	 Kommunen ska förbättra framkomligheten 
för gång och cykel genom att bygga gena 
och attraktiva GC-stråk som kan sammanlän-
kas med grönstråk

Parkering
•	 Kommunen ska verka för att planen för 

smart och effektiv parkering uppnås 

•	 Parkering för bil ska placeras i strategiska 
lägen utan att hindra förtätningen 

•	 Utformningen och gestaltningen av parke-
ringsanläggningar ska bidra till attraktiva och 
trygga Miljöer

Parallellt med föreslagen bostadsutveckling i både 
grannbyar och i tätorten Kode kommer också 
en trafikökning ske och ökad kollektivtrafik med 
bättre turutbud, tätare trafik och att fler gång- och 
cykelbanor byggs. Då ökar behovet av att resenärer 
och trafikanter ska kunna transportera sig mellan 
bostaden och stationen och på båda sidorna av Bo-
husbanan på ett säkert sätt.  

FÖPen föreslår fler vägar över och under Bohusba-
nan för all trafik, cyklist som bilist med flera. Därutö-
ver föreslås utbyggnad av gång- och cykelstråk som 
länkas samman med befintliga och integreras med 
stråk från nya som gamla bostadsområden och verk-
samhetsområden. 

I samband med FÖPen har en trafikutredning (bilaga 
11) tagits fram som studerat möjliga alternativ till 
planskilda korsningar av Bohusbanan för bilister 
samt gående och cyklister.

I FÖParbetet förordas alternativ 3 söder om Hedsvä-
gen med en brolösning. Alternativet bedöms inne-
bära förhållandevis mindre ingrepp i befintlig struk-
tur och bebyggelse och samtidigt ge en någorlunda 
central placering. Förslaget kan samordnas med en 
eventuell omvandling av det centrala verksamhets-
området söder om Hedvägen till bostadsområde.

Utöver en planskildhet vid Bohusbanan krävs det 
ytterligare passage för gående och cyklister för att 
inte skapa en barriär, varken i nuläget eller vid en 
framtida utbyggnad till dubbelspår. Dessutom förslås 
en lösning med gång- och cykeltunnel vid stationen.

I dag är det flera väghållaransvariga inom Kode tät-
ort vilket ställer krav på samverkan och behov av en 
översyn av väghållaransvaret. Det behöver planeras 
för vem som anlägger vad, vägförening, kommunen 
eller Trafikverket. I samband med att kommande 
detaljplanering finns det behov av samverkan om 
utbyggnaden av transportsystemet som bland annat 
gång- och cykelbanor, hållplatser och vägar. 

Riktlinjer 

Kollektivtrafik
•	 Kommunen ska verka för planen för konkur-

renskraftig kollektivtrafik uppnås 

•	 Redan starka kollektivtrafikstråk ska stärkas 
med ökad framkomlighet 

•	 Det regionala huvudstråket för kollektivtra-
fik och det lokala området ska stärkas med 
bättre restid, turutbud och bättre kapacitet 

•	 Bohusbanan ska utvecklas för en ökad kapa-
citet och hållbarhet, på sätt som gör att per-
son-  och godstrafik inte begränsar varandra 

•	 Vid detaljplaneläggning och annan kommu-
nal planering (Förhandsbesked/ bygglov) ska 
hänsyns tas så att en utbyggnad av Bohusba-
nan inte försvåras

Trafik
•	 Kommunen ska verka för att Trafikplanens 

mål uppnås 

•	 Kommunen ska stimulera förståelsen för hur 
vi ska bli en attraktiv och tillgänglig kommun 
genom att fler resor sker på ett hållbart sätt 

•	 Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras 
som transportmedel  

•	 Gator och vägar ska bidra till attraktiva och 
trygga miljöer
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Föreslagna lägen för planskildkorsning över eller under järnvägen 



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

81

Jordbruk

Nuvarande förhållande och förutsätt-
ningar
Läs mer: Utredning av jordbruksmark Kungälvs kom-
mun 2020, kungalv.se

Kode samhälle ligger på gränsen mellan kustzon 
och inland. I Kustzonen finns en stor andel av 
kommuns jordbruksmark och stora delar av mar-
ken är högt klassad som särskilt värdefull åker-
mark. Även de relativt stora åkerskiftena talar för 
höga produktionsvärden. En stor del av odlings-
markerna ingår också i utpekade landskap med 
höga natur- och kulturmiljövärden. Bebyggelse 
bör endast tillkomma i mycket begränsad omfatt-
ning som komplettering till befintlig sådan, eller 
läggas utanför jordbruksmark. Detta kan innebära 
konflikter med önskad utbyggnad västerut från 
Kode.

I inlandet är åkermarkerna generellt mindre än på 
kustslätterna och åkerskiftenas värde är därmed 
ofta lägre. Det finns inte heller särskilt stora ytor 
som är utpekade som regionalt värdefulla od-
lingslandskap. Att expandera närmast Kode ligger 
i linje med rekommendationen i Göteborgsregio-
nens PM om Jordbruksmark i Göteborgsregionen 
(Andersson & Selnes 2020) om att förtätning 
framför allt bör ske i stationssamhällen. 

Av FÖPområdets ca 5 km2 är ca 1,5 km2 jord-
bruksmark (150 ha). Var av 115 ha är åkermark och 
35 ha betesmark enligt den kartering som gjor-
des 2020 av kommunen som helhet.

Jordbruksmarken i Kode ägs främst av privata 
markägare. Kommunen äger endast jordbruk-
smark vid Guntorp samt mindre områden med 
betesmark.

Generellt om exploatering av jordbruksmark
26,2 % av Kungälvs kommuns yta består av jord-
bruksmark. Närmare hälften av arealen ingår i 
skiften med en storlek på mellan 1 och 5 hektar. 
Jordbruksmarken har minskat med ungefär 20 % 
sedan 1960. Huvudsakliga skäl för minskning är 
tätorternas expansion och i viss mån även etable-
ring av golfbanor.

Jordbruksmark har många värden för bland annat 
livsmedelsförsörjning, naturvård, landskapsbild, 
grön infrastruktur och kulturhistoria. På nationell 

nivå finns Sveriges miljömål, där framför allt Ett 
rikt odlingslandskap definieras som att produk-
tionsvärdena ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks. Även målet Ett rikt växt- och 
djurliv kräver en genomtänkt hantering av jord-
bruksmark i kommunerna, där man aktivt vårdar 
och utvecklar värdena eftersom jordbruksmar-
ken, särskilt ängs- och betesmarker, är viktiga 
livsmiljöer för många arter. Det finns också en 
nationell livsmedelsstrategi.
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Enligt de regionala miljömålen ska ”Odlingsland-
skapets och jordbruksmarkens värde för biolo-
gisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfal-
den och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.

Av 3 kap 4 § miljöbalken framgår: ”Jord- och 
skogsbruk är av nationell betydelse. Bruknings-
värd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyg-
gelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.”

I anslutning till växande tätorter är tätortsexpan-
sion största hotet mot bevarande av jordbruk-
smark. Även om ett mål är att värna om jordbruk-
smark för att säkra framtida livsmedelsproduktion 
kan det vid lokalisering av ny bebyggelse nära 
tätortscentrum och kollektivtrafiknoder, finnas 
flera skäl till att bebygga jordbruksmark, d.v.s. 
att exploateringen tillgodoser väsentliga sam-
hällsintressen. Till att börja med bidrar en sådan 
bebyggelselokalisering till ett minskat resande 
med bil, vilket leder till miljövinster. Utöver mil-
jömässiga skäl att bebygga jordbruksmark intill 
tätortscentrum tillkommer effekter som bidrar till 
förhöjda urbana kvaliteter. Exempel på det är att 
ett ökat befolkningsunderlag möjliggör ett ökat 
utbud av livsmedelsbutiker, övrig handel, offentlig 
och kommersiell service, kaféer/restauranger och 
kultur. 

Förtätning i centralt läge är även fördelaktig ur en 
samhällsekonomisk synvinkel. Jämfört med peri-
fer exploatering kräver centralt belägen exploate-
ring färre investeringar i ny infrastruktur, minskat 
behov av skolskjuts, kortare restid för hemtjänst 
och räddningstjänst m.m.

Föreslagna förändringar i FÖPen
I FÖPen har tätortsavgränsningen för Kode utö-
kats i förhållande till gällande ÖP2010. Det har 
inneburit att jordbruksmark norr om Kode föreslås 
för exploatering men även att jordbruksmark 
anges  som markanvändning inom planområdet 
i mark- och vattenanvändningskartan. Dessutom 
har områden som är betesmark angetts som na-
tur- och rekreation. Av FÖP-områdets 150 ha jord-
bruksmark föreslås ca 38 ha för ny exploatering.

När jordbruksmark planeras att tas i anspråk ska 
följande 3 frågor utredas, för att leva upp till vad 3 
kap. 4 § Miljöbalken kräver:

Är jordbruksmarken brukningsvärd?

Är den aktuella förändrade markanvändningen ett 

väsentligt samhällsintresse?

Varför är förutsättningarna att ta annan mark i an-

språk inte tillfredsställande?

1.Den centrala jordbruksmark inom FÖPområdet 
som föreslås för exploatering bedöms vara bruk-
ningsvärd jordbruksmark. 

2. De aktuella utbyggnadsområdena på jordbruk-
smark ger ett stort bostadstillskott nära snabb, 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Detta bedöms möj-
liggöra ett minskat resande med bil i jämförelse 
med en mer perifer exploatering, vilket leder till 
miljövinster. Utöver miljömässiga skäl att bebyg-
ga jordbruksmark intill tätortscentrum tillkommer 
effekter som bidrar till förhöjda urbana kvaliteter. 
Exempel på detta är att ett ökat befolkningsun-
derlag möjliggör ett ökat utbud av offentlig och 
kommersiell service, kaféer/restauranger och 
kultur. Förtätning i centralt läge är även fördelak-
tig ur en samhällsekonomisk synvinkel. Jämfört 

med perifer exploatering kräver centralt belägen 
exploatering färre investeringar i ny infrastruktur, 
minskat behov av skolskjuts, kortare restid för 
hemtjänst och räddningstjänst m.m. Sammantaget 
bedöms den föreslagna exploateringen på jord-
bruksmark vara ett väsentligt samhällsintresse. 
Marken har till stora delar redan i ÖP 2010 pekats 
ut för bostadsbebyggelse.

3. Ingen annan oexploaterad mark inom FÖP-om-
rådet bedöms vara lämpliga att exploatera utifrån 
de mål FÖPen har om att skapa ett sammanhål-
let, attraktivt stationssamhälle, med närhet till 
hållbara kommunikationer, service, infrastruktur 
m.m., samtidigt som viktiga rekreationsområden 
bevaras. Sammantaget bedöms inte alternativa 
lokaliseringar finnas som är funktionellt lämpliga 
eller ekonomiskt rimliga. Tidigt i planprocessen 
har alternativ utretts och avfärdats. Dessa redovi-
sas i MKB som alternativa förslag.

Sammanfattningsvis innebär den exploatering av 
jordbruksmark för bostäder som FÖPen möjliggör 
att väsentliga samhällsintressen tillgodoses.
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till tätortsbefolkningens behov av strövområden. 
Dessutom underlättar det att genomföra stigar 
och andra anordningar för friluftslivet om kommu-
nen äger marken.

Skog inom FÖPområdet bör brukas så att värden 
för rekreation, naturupplevelser och biologisk 
mångfald värnas. För kommunal mark kan detta 
förtydligas i en kommunal skogsbruksplanering. 
Nyttjanderättsavtal kan upprättas av kommunen 
för privata skogsområden.

Inriktning/Riktlinjer Skogsbruk 
•	 Skog bör brukas hyggesfritt för att minska 

negativ påverkan på friluftslivet 

•	 Kommunen bör överväga inköp av viktiga 
skogsområden för att säkerställa grönstruk-
turen 

•	 Skog inom FÖPens Grönstrukturplan bör 
brukas så att värden för rekreation, natur-
upplevelser och biologisk mångfald värnas

Inriktning/Riktlinjer Jordbruksmark
•	 Kommunen ska verka för bevarande och 

skötsel av ängs- och betesmarker samt av 
särskilt skyddsvärda naturtyper utpekade i  
Grönstrukturplanen 

•	 Kommunen ska verka för ökad andel ekolo-
gisk produktion  

•	 Kommunen ska verka för att produktions-
värdena ska skyddas samtidigt som den bio-
logiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks

Skogsbruk

Nuvarande förhållande och förutsätt-
ningar
Av FÖPområdets ca 500 ha är ca 141 ha skogs-
mark. I gällande översiktsplan (ÖP2010) är tre 
skogsområden inom planområdet utpekade som 
närströvområden. Skogsområdena består av 
såväl tallskog som blandskog och ädellövskog. I 
Grönstrukturplanen beskrivs de olika skogsområ-
dena samt att de ingår i den ekosystemtjänstana-
lys som har gjorts för FÖPområdet. Flera centrala 
skogsområden är välanvända för rekreation på 
fritid samt av skolorna.

Föreslagna förändringar enligt  
FÖPen
Ca 36 ha av skogsmarken föreslås för exploate-
ring av bostäder samt verksamhetsområde. Den 
skogsmark som föreslås sparas fyller ett viktigt 
syfte i Kode då närhet till natur ger attraktiva bo-
stadsområden. I de områden som FÖPen anger 
som natur- och rekreationsområden kan, på de 
marker som inte är skyddade mot skogsbruk, viss 
skogsbruksverksamhet förekomma. 

Inriktningen bör vara att de insatser som görs ska 
vara av typen hyggesfritt skogsbruk så att det så 
litet som möjligt påverkar friluftslivet negativt.

För att säkerställa grönstrukturen bör kommunen 
överväga inköp av vissa viktiga skogsområden 
där kommunen idag inte är markägare. Motivet 
till detta är att omfattande avverkningar kan hota 
att spoliera viktiga skogsområden i nära anslut-
ning till bebyggelseområden. Med ett kommunalt 
ägande garanteras likvärdig skötsel och hänsyn 
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Jordburksmark
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Kulturmiljö
Läs mer: Landskapshistorisk analys vid Kode Bilaga 5

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar  
FÖPområdet berör marker till ett tiotal äldre går-
dar och byar. På typiskt bohuslänskt vis rör det 
sig om ganska små enheter. Det är på dessa 
gamla jordbruksdomäner, bestående av tidigare 
åker-, ängs- och betesmarker, som tätortsbebyg-
gelsen i Kode har vuxit fram. De mest tätbebygg-
da delarna av samhället återfinns på marker som 
historiskt hört till Kode, Guntorp, Halltorp och 
Bräcke. I de tre förstnämnda fallen har 1900-talets 
bostadsbebyggelse främst brett ut sig på ytor 
som under lång tid legat på utmark och betats. 
Vid Bräcke har den gamla åkermarken på inägor-
na exploaterats. Det äldre odlingslandskapets 
organisation är dock fortfarande avläsbar i land-
skapet, även i de hårdast exploaterade område-
na. Vid Bräcke finns exempelvis agrart präglad, 
äldre bebyggelse på de båda gårdstomterna, 
med ännu brukad öppen åkermark närmast sö-

der om. Kring bostadsbebyggelsen lite längre 
mot nordväst löper en stenmur som tidigare häg-
nade in åkermarken i dalgången. Muren löper i 
den historiskt viktiga gränsen mellan inägorna 
och utmarken (se bilden nedan).

Agrarbebyggelsen och stenmuren vid Bräcke är 
exempel på tydliga, kvarvarande element från det 
gamla jordbrukslandskapet som gör det möjligt 
att förstå hur detta varit organiserat och sett ut. 
På de omkringliggande byarnas och gårdarnas 
marker finns ännu flera historiska – och förhisto-
riska! – spår som utgör värdefulla kulturmiljöer 
med delvis stora pedagogiska och upplevelse-
mässiga kvaliteter.

Kartbilder från 1930-talet visar ett utpräglat od-
lingslandskap över Kodeområdet. Någon tätorts-
bebyggelse existerar inte. En mindre ansamling 
hus ligger dock samlade kring järnvägen. Det rör 
sig här om ”embryot” till järnvägssamhället Kode 
som växer fram under efterföljande decennier. 
På 1930-talet hade sannolikt åkermarken sin his-
toriskt största utbredning. Uppodlingen ute på 
slätten längs Vallby å är mycket hög. Åkermarken 
sträcker sig även upp i sänkorna mellan bergen. 
Det rör sig här delvis om ytor som längre tillbaka 
legat på utmark men som odlades upp under 
1800-talets agrara revolution. En stor del av da-
gens tätortsbebyggelse ligger på ytor av det här 
slaget.

Det äldre svenska kartmaterialet är unikt ge-
nom sin omfattning, täckningsgrad och tekniska 
kvalitet. Kartorna används sedan länge inom 
landskapsforskningen och i kultur- och naturmiljö-
vården. Många strukturer i dagens landskap (be-
byggelse, vägar, gränser, markanvändning etc.) 
går i högre eller mindre grad tillbaka på rumsliga 
mönster som möter i kartorna. De är därför an-
vändbara när det gäller förståelse och värdering 
av landskapets historiska innehåll.

Karta 1809 Bräcke

Den gamla stenmuren vid Bräcke avgränsade förr 
åkrarna i dalgången från betesmarker på höjderna 
intill.

I den landskapshistoriska analysen som gjorts 
till FÖPen beskrivs de olika delområdena Tunge, 
Långelanda och Kode, Bräcke, Guntorp och 
Hede samt Halltorp. Analyserna har gjorts utifrån 
äldre kartmaterial samt platsbesök. 

Antalet registrerade kulturhistoriska lämningar 
inom tätortsområdet och dess närhet är ganska 
litet. De flesta fornlämningarna återfinns i söder, 
öster om Halltorp. Det rör sig här till största delen 
om förhistoriska gravar och hällristningar i form av 
skålgropar. 

Röd färg avser fornlämning medan blått visar 
objekt som antingen är klassificerade som möjlig 
fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.  
Begreppet möjlig fornlämning används när det 
inte går att säkerställa status genom exempelvis 
provgrävning. De här objekten behöver således 
ytterligare bedömning och kan då komma att 
klassas upp till fornlämning.
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Övrig kulturhistorisk lämning avser objekt som 
inte uppfyller kulturmiljölagens krav på fornläm-
ningar t.ex. ålderskriteriet ”tillkommet före 1850” 
eller att de är varaktigt övergivna. De kan dock 
ibland tillskrivas ett relativt stort bevarandevärde, 
om de exempelvis ingår som bärande delar i en 
i övrigt välbevarad och sammansatt kulturmiljö. 
Övriga kulturhistoriska lämningar kan dock upp-
graderas till fornlämning i samband med fördju-
pade utredningar.

De bitvis mycket välbevarade stenmurarna utgör 
framträdande och viktiga historiska karaktärs-
drag. Flera av dem är välbyggda och löper i laga 
skiftets raka gränslinjer och tydliggör dessa.

Växlingen mellan murar och berg innebär att 
det historiska, rumsliga mönstret ibland kan vara 
svårt att uppfatta vid en första anblick. På flera 
platser löper de över mycket långa sträckor och 
bidrar inte bara till att synliggöra landskapshisto-
riska sammanhang. De samvarierar också i hög 
grad med skillnader i vegetationen, t.ex. mellan 
lövskog och barrskog. Den här typen av stengär-
desgårdar är således mångfacetterade, inte minst 
pedagogiskt. 

När det gäller de tidigare registrerade fornläm-
ningarna, så bör den stora mängden skålgropar 
(erfarenhetsmässigt) betraktas som en indikation 
på förekomsten av samtida boplatser under mark. 

Antalet registrerade ytor med skålgropar får inte 
heller ses som slutgiltigt. Utförda specialinven-
teringar på senare år visar att hällristningar av 
det här slaget ofta visar sig vara betydligt fler än 
vad som framgår av Fornsök. Skålgropar och de 
ovan nämnda stengärdesgårdarna är kanske de 
historiska spår inom området som i sig är mest 
lämpliga att lyfta fram inom ramen för framtida 
informationsinsatser. Stenmurarna kan med fördel 
presenteras tillsammans med de historiska kar-
torna, vars attraktionskraft på den historieintres-
serade allmänheten ofta är stor.

En annan företeelse som är värd att uppmärk-
samma i ett framtida levandegörande av kultur-
miljöer och planering av naturvårdsinsatser är 
”dammarna”. Det rör sig här, som framgått ovan, i 
de flesta fallen om mer eller mindre naturliga vat-
tenmiljöer i olika storlekar, vilka vid karteringarna 
under 1700- och 1800-talen hade vattenspeglar 
och som sannolikt i första hand användes som 
vattenhål för betesdjuren på utmarkerna. Näs-
tan samtliga historiska kartor redovisar dammar. 
Många av dem har försvunnit men flera finns kvar 
och utgör tillsammans med andra historiska spår 
viktiga element i kulturmiljöerna. Flera av dessa 
är säkerligen lämpliga att restaurera.

Karta fornlämningar
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Värdekärnor

I kartbilden nedan har de ur landskapshistorisk 
synvinkel mest värdefulla kulturmiljöerna inom 
och i nära anslutning till tätortsområdet marke-
rats grovt. Det rör sig om områden som med 
avseende på både förekomsten av synliga spår 
i terrängen och ännu läsbara, mera övergripan-
de historiska mönster uppvisar de sammantaget 
högsta värdena.

Bebyggelsen på Tunges bytomt ligger inom 
kulturmiljövårdens riksintresseområde Solberga 
- Ödsmål (O17). Den kortfattade s.k. värdetexten 
(motiv och uttryck) till riksintresset fokuserar mest 
på fornlämningar och utskiftad gårdsbebyggelse 
i ett ”representativt öppet och betat kulturland-
skap”, utan hänsyn till några mer specifika land-
skapshistoriska sammanhang. Riksintressets av-

gränsning är märkligt snäv och löper omedelbart 
öster om bytomten och vidare mot söder, strax 
utanför kyrkbyn. Den exkluderar bl.a. delar av 
kyrkbyns historiska odlingsmark och övriga in-
ägor i dalgångens fortsättning längs Vallby å mot 
öster. Den här delen av dalgången inramas av 
gamla (delvis hävdade) utmarker och välbevarad 
agrarbebyggelse vid Bräcke, Guntorp och Hall-
torp – miljöer som utifrån ett landskapshistoriskt 
perspektiv borde vara en del av riksintresset.

Kulturmiljön vid Tunge är komplex och innehålls-
rik. Den delvis välbevarade agrarbebyggelsen 
ligger samlad på delar av gamla bytomten på 
ett för Bohuslän typiskt sätt. Gårdarna är place-
rade intill ett utskjutande, markerat bergsparti i 
övergången mellan öppna inägor (idag åkerslätt) 
i väster och den tidigare utmarken i öster. Här 
återspeglas bland annat bakgrunden till namnet 
Tunge (landtunga) på ett ovanligt tydligt sätt.

Närmast bebyggelsen finns flera stenmurar, dam-
mar och några äldre vägstråk m.m. Längs bergs-
kanten löper en enkelmur i samma sträckning 
som inägogränsen på skifteskartorna. På östra 
delen av utmarken finns en karaktärsskapande 
miljö med hårt betad mark, innehållande bl.a. 
ett stort antal skålgropar utspridda på flera ytor. 
Längst i öster löper stenmurar i 1700-talets gräns 
mot Långeland.

Den landskapshistoriska miljön vid Guntorp och 
Hede uppvisar stora likheter med Tunge. Även 
här finns samlad och delvis välbevarad äldre ag-
rarbebyggelse på den gamla bytomten, belägen 
intill bergig terräng på intilliggande utmark. Precis 
som i fallet Tunge betas den bebyggelsenära de-
len av utmarken fortfarande, vilket bl.a. synliggör 
stenmurar, vägstråk, dammar och andra kulturhis-
toriska element.
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Den välbevarade agrarbebyggelsen i Guntorp 
och Hede ingår i en större landskapshistorisk 
kontext, där huvuddragen i det förindustriella 
jordbrukslandskapet ännu kan avläsas och för-
stås. Gårdarna intar ännu sina historiskt betinga-
de lägen i övergången mellan vidsträckta inägor 
i väster och betad utmark i öster. En småskalig 
struktur med vägar, stengärdesgårdar, dammar 
m.m. bidrar till ökad förståelse av hur de äldre 
bohuslänska gårdsmiljöerna var organiserade 
rumsligt och funktionellt. Bebyggelsen ligger ex-
ponerad i inre delen av ett större ”landskapsrum” 
som ansluter till det kustnära kulturlandskapet 
inom riksintresset Solberga – Ödsmål, och som 
från bedömningssynpunkt alltså kan sägas utgö-
ra en del av detta. Den intilliggande äldre jord-
bruksbebyggelsen på Bräckes gamla tomt har ett 
liknande läge och ingår också i denna störnings-
känsliga miljö.

Landskapet vid Långeland och Kode i norr ingår 
inte i det stora landskapsrummet längs Vallby å. 
Här finns emellertid också en helhetsmiljö som 
främst omfattar gammal inägomark kring ensam-
gårdarna Långeland och Kode. Området ligger 
i huvudsak utanför gällande tätortsområde men 
gränsar tätt intill tätt bebyggda ytor i norra delen 
av Kode samhälle.

På båda de gamla gårdstomterna finns äldre, ag-
rar bebyggelse. Gårdarna är vackert belägna intill 
bergig terräng, på gränsen mot tidigare utmarker 
i söder. Långeland (delvis även Kode) inramas 
naturligt på ett sätt som gör att den äldre upp-
delningen på inägor och utmarker lätt kan över-
blickas. Omedelbart nordost om gården ligger 
den gamla kohagen, välbetad och med ungefär 
samma utbredning som på 1700- och 1800-talens 
skifteskartor. Hagmarken, som är anlagd kring en 
markerad höjd, är mycket karaktärsskapande i 
miljön.

Sammantaget rör det sig även här om en stör-
ningskänslig miljö med stora kulturhistoriska 
värden och en bitvis mycket tilltalande landskaps-
bild. Närheten till befintlig villabebyggelse, järn-
väg och övriga kommunikationer innebär dock 

Äldre gårdsnamn i Kode

att den får tillskrivas en något lägre landskapshis-
torisk dignitet än Tunge och Guntorp/ Hede. De 
två sistnämnda har därtill, som påtalats, en stark 
koppling till den omgivande riksintressemiljön.
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Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår exploatering i anslutning till all de 
tre områden som pekas ut som värdefulla kultur-
miljöområden inom tätortsavgränsningen.

Det rör sig om områden som med avseende på 
både förekomsten av synliga spår i terrängen 
och ännu läsbara, mera övergripande historiska 
mönster uppvisar de sammantaget högsta värde-
na.

Det handlar (delvis hävdade) utmarker och välbe-
varad agrarbebyggelse.

Även om Tätortsavgränsningen ligger nästan 
helt och hållet utanför riksintressegränsen för 
kulturmiljön, så är utgångspunkten i FÖPen att 
kulturmiljön ska värnas och synliggöras både i 
samband med exploatering och i utveckling av 
grönytor. Kulturmiljön är en viktig del i Kodes 
identitet.

Vid ny exploatering intill äldre agrarbebyggelse 
behöver hänsyn tas till den småskaliga miljön och 
koppling till det öppna landskapet vid Solbergas-
lätten. Detta gäller placering, gestaltning av ny 
bebyggelse samt hänsyn till siktlinjer.

Bufferzoner mot befintlig miljö och landskap be-
höver studeras liksom hur de befintliga historiska 
spåren med stenmurar, äldre vägstråk, dammar 
och andra kulturhistoriska element kan lyftas fram 
och levandegöras.

Även vid benämning av nya bostadsområden, 
vägar, parker, lekplatser kan äldre namn från de 
ursprungliga gårdarna plockas fram. 

Vid exploatering krävs vidare utredningar kring 
fornlämningar.  

Riktlinjer kulturmiljö
• För att tydliggöra kulturmiljöernas historis-

ka betydelse kan ”utomhuspedagogiska” 
insatser göras genom skyltning, prome-
nadslingor där utblickar mot betydelsefulla 
platser är viktiga att värna eller skapa

• Vid planläggning ska samråd ske i ett 
tidigt skede med länsstyrelsen avseende 
möjliga okända fornlämningar

• Kommunen ska verka för att levandegöra 
historien och vid utveckling Kode lyfta 
fram kulthistoriska lämningar

• Vid planläggning och exploatering ska 
möjligheterna till att lyfta fram kulturmil-
jön studeras bl.a.  genom utveckling av 
grönytor och gestaltning av t.ex. lekplatser

• Vid framtagande av nya geografiska be-
nämningar bör gamla namn lyftas fram 
för att stärka den historiska förankringen i 
landskapet

• Vid detaljplanering, bygglov och förhands-
besked behöver tydliga bedömningar och 
analyser göras vid avvägningar avseende 
påverkan på kulturmiljö, där värde och 
innehåll tydligt beskrivs med motivering 
kring bedömd påverkan
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Teknisk försörjning

Kommunens VA-plan
Läs mer: kungalv.se

Kungälvs kommun har ansvar för att kommunens 
invånare har tillgång till bra dricksvatten och att 
avloppshantering från bostäder och verksamhe-
ter sköts på ett säkert sätt, både med hänsyn till 
människors hälsa och miljön. I va-policyn anger 
kommunen hur man vill och bör agera, givet de 
förutsättningar som finns, för att uppnå en lång-
siktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning. I 
va-policyn har kommunen tagit fram ställningsta-
ganden, som tillsammans med nulägesbeskriv-
ningen i va-översikten, ska ligga till grund för 
de beslut som fattas om vatten- och avloppsför-
sörjningen framöver. Utifrån förutsättningarna 
framtagna i va-översikten och va-policyns ställ-
ningstaganden, ska sedan va-planens olika delar 
med åtgärder och planering för framtida arbete 
tas fram.

Vatten och spillvatten: Nuvarande 
förhållanden och förutsättningar

Vatten
Kode får sitt dricksvatten via överföringsledning-
ar ifrån Kungälvs vattenverk. Det pågår arbete 
med att bygga ut ytterligare överföringsledningar 
till kustsamhällena inom kommunen. Det som 
kommer att påverka Kode samhälle är när över-
föringsledningarna ifrån Ytterby till Aröd och 
Stenungsund är klara år 2025. Då kommer Kodes 
befintliga ledningsnät kopplas samman med det 
nya och rundmatning kommer att kunna ske. Det 

i sin tur innebär större möjligheter för kommunen 
att utveckla och exploatera inom Kode tätort.

Den nya huvudledningen kommer att öka till-
gången på vatten för Kodes centrala delar och 
för anslutningar i dess närområde. 

Majoriteten av de befintliga vattenledningarna 
inom Kode är från 1970-talet. Om planerad för-
tätning och nyexploatering inom FÖP blir av så 
kommer delar av ledningssystemet troligtvis kom-
ma att behöva bytas ut. Ett flertal sträckor har re-
dan idag ett behov av förnyelse och de har iden-
tifierats och planerats in inom va-verksamhetens 
arbete med Förnyelseplanen.

Spillvatten
Spillvatten ifrån Kodes centralort avleds idag via 
självfall till Kodes avloppsreningsverk. Det finns 
idag tre kommunala avloppspumpstationer inom 
Kode som pumpar mindre delområdens avlopps-
vatten till spillvattenledningsnätet.

Kodes avloppsreningsverk har nått sin dimensi-
onerade kapacitet och ytterligare påkopplingar 
ryms inte inom verkets befintliga tillstånd. 

Kommunen har beslutat att avloppsreningsver-
ket ska avvecklas och detta kommer att ske när 
överföringsledningarna ifrån Ytterby-Solberga är 
utbyggda. Därefter kommer spillvattnet pumpas 
via överföringsledningarna vidare till Ytterby och 
sedan till Ryaverket i Göteborg. Det i sin tur inne-
bär större möjligheter för kommunen att utveckla 
och exploatera inom Kode tätort. Kode tätorts 
spillvatten kommer efter 2023 ledas till Ryaverk-
et.  Den antagna befolkningsökningen enligt FÖ-
Pen till och med år 2050 ingår i de beräkningar 
som har legat till grund för Ryaverkets befintliga 
miljötillstånd.

Majoriteten av de befintliga spillvattenledning-
arna inom Kode är från 1970-talet. Delar av led-
ningssystemet kan därför komma att behöva 
bytas ut vid förtätning och nyexploatering. Om 
en fördubbling av invånarantalet kommer att 
ske kommer huvudledningen som idag avleder 
spillvattnet ifrån Kode samhälle att behövas di-
mensioneras upp. Det är en sträcka på ca 1,6km 
men när detta behöver ske eller om uppdimen-
sioneringen kan ske i etapper är i skrivande 
stund osäkert då det är helt beroende på var och 
hur mycket exploatering som kommer att ske 
inom tätorten. Detta gäller också för de avlopps-
pumpstationer som finns i området, beroende på 
om kommunen exploaterar och hur stor exploate-
ringen blir, kan avloppspumpstationerna behövas 
byggas om för att få en större kapacitet. 

I dagsläget belastas spillvattensystemet i Kode 
av dagvatten som läcker in på olika sätt. Detta 
kan ge stora flöden i ledningar och pumpstatio-
ner som i sin tur kan leda till uppdämningar och 
bräddningar i spillvattensystemet. För att denna 
belastning ska minska krävs ett kontinuerligt ar-
bete med att åtgärda inläckage och felkopplingar 
på ledningsnätet för spillvatten. Några enstaka 
gator har relinats (d.v.s. ett nytt rör har byggts inuti 
det gamla) i och med va-verksamhetens arbete 
med tillskottsvatten och flera åtgärder är inplane-
rade de kommande åren.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
För att genomföra en byggnation i enlighet med 
FÖPen kommer det med stor sannolikhet krävas 
utbyggnation och förnyelse av befintliga va-an-
läggningar inom Kode. Stora delar av lednings-
nätet är ifrån 1970-talet och börjar nå slutet på sin 
tekniska livslängd och har därför ett kommande 



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

91

• Flöden 

• Översvämningar 

• Vattenkvalitet 

En förutsättning för att dagvattenhanteringen ska 
vara hållbar är att den uppfyller de miljökrav som 
uppställs, men även att dess investerings- och 
driftskostnader är proportionerliga med nyttan. 
Det finns en rad lösningar för att fördröja och 
rena dagvatten. Anläggningarna ska utformas 
och dimensioneras så att en hållbar dagvatten-
hantering uppnås. Ofta krävs en kombination av 
tekniklösningar för att målet ska nås. 

Begreppet skyfall används för ett kraftigt regn 
som faller under en kortare tid. Skyfallen ge-
nererar en stor vattenmängd som avrinner på 
markytan. Skyfallsvägar kallas de stråk där vatten 
kan rinna ytledes vid större regn när ledningssys-
temen är fulla. Skyfallsvägar kan vara exempelvis 
gator och diken eller andra stråk i markytan. Vid 
exploatering behöver hänsyn tas till dessa stråk 
så att de inte byggs för och skapar instängda om-
råden. Om ny exploatering skulle korsa befintliga 
skyfallsstråk behöver dessa stråk ledas om så att 
vatten kan avledas på ett säkert sätt. Lösningar 
för dagvattenhantering kan bidra till att mildra 
effekten av översvämning vid extrem nederbörd 
(skyfall), t.ex. genom att planera och höjdsätta 
ytor så att vattnet kan rinna av på markytan mot 
lågstråk när dagvattensystemet är fullt. Genom att 
avsätta ytor där vattnet kan fördröjas, exempelvis 
dammar och översvämningsytor, kan flödet mot 
nedströms liggande ledningssystem och skyfalls-
vägar begränsas.

Miljökvalitetsnormen, MKN, ska enligt Miljöbalken 
följas för sjöar, vattendrag och kustvatten. Varje 
recipient har en egen MKN-klassning och re-
ningskrav på anslutande vatten är satta därefter. 

stort behov av förnyelse. Utöver detta så behöver 
de större överföringsledningarna ifrån Ytterby 
vara på plats innan ytterligare nybyggnation kan 
ske i Kode. 

Föreslagen exploatering kommer att ingå i kom-
munalt verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten. 

Riktlinjer vatten och spillvatten
•	 Detaljplaneläggning och utbyggnad av 

allmänt va ska samordnas  

•	 Kommunens va-policy ska följas

Dagvatten 

Kommunens dagvattenplan

Läs mer: Dagvattenplan Kungalv.se

Dagvattenplanen för Kungälvs kommun har 
delats in i tre delar; Dagvattenpolicy, Dagvatten-
handbok och Åtgärdsförslag. Policyn ger kon-
kreta ställningstaganden för hur kommunen ska 
hantera dagvattenfrågorna i olika sammanhang, 
medan handboken för ett utvecklat resonemang 
kring hur ställningstagandena ska eftersträvas 
och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar till att förbätt-
ra hanteringen av dagvattenfrågorna i Kungälvs 
kommun.

För att hantera dagvatten på ett långsiktigt håll-
bart sätt måste lämpliga ytor avsättas och utfor-
mas anpassat till problematiken och områdets 
karaktär. Dagvattenåtgärderna ska syfta till att 
hantera de tre första fokusområdena enligt Kung-
älvs dagvattenstrategi. 

Ett sätt att nå målet gällande reningsbehov är att 
en stor andel, av dagvattnets årsvolym, fördröjs 
och renas. 

Dagvatten: Nuvarande förhållanden 
och förutsättningar
Läs mer: Övergripande dagvattenutredning Bilaga 4

Kode kan delas in i tre delavrinningsområden, 
Vallbyån som går norr om Kode, Vallbyåns biflö-
de (som mynnar i Vallbyån) och Kollerödsbäcken 
söder om Kode. Det är till dessa vattendrag allt 
dagvatten rinner, vilka sen mynnar i havet.  Miljö-
kvalitetsnormer (MKN) anger bestämmelser om 
kraven på kvaliteten i svenska vattenförekomster. 
MKN för Vallbyån och Kollerödsbäcken är att de 
uppnår måttlig ekologisk status och uppnår ej 
god kemisk status enligt VISS, Vatteninforma-
tionssystem Sverige. 

God ekologisk status uppnås ej på grund av 
övergödning. Källor till övergödningen är bland 
annat jordbruk, enskilda avlopp och reningsverk. 
Den kemiska statusen uppnår ej god status på 
grund av kvicksilver och Polybromerade dife-
nyletrar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver 
överskrids i alla Sveriges undersökta vattenföre-
komster. PBDE är en industrikemikalie som främst 
används som flamskyddsmedel i bland annat 
textilier, möbler, plastprodukter, elektronik och 
byggnadsmaterial. 

Både Vallbyån och Kollerödsbäcken klassas en-
ligt länsstyrelsen som värdefulla vattenförekom-
ster. Båda anses ha ett mycket högt kulturhisto-
riskt värde. Vattendragen rinner förbi varierande 
lämningsbestånd som saltkvarnar, gårdar och 
boplatser. Vid Vallbyån, Vallbyåns biflöde och 
Kollerödsbäcken är strandskydd upprättat.
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Geologin i Kode domineras av olika typer av 
lera, längs med vattendragens dalgångar där 
även jordbruksmarken dominerar. I de något mer 
höglänta stråken påträffas även berg med in-
sprängda morän och sandpartier. Områdena som 
domineras av lera förväntas ha låg infiltrations-
kapacitet. Lera kan även ha dålig släntstabilitet 
vilket bör beaktas vid anläggandet av öppna dag-
vattenlösningar som dammar och diken. Det kan 
till exempel innebära att anläggningarna kräver 
flacka slänter eller att särskilda stabiliseringsåt-
gärder behöver utföras vid anläggningarna. Ler-
jordar kan även vara erosionskänsliga.

I områden med låg genomsläpplighet är infiltra-
tionsmöjligheterna låga och i sådana område är 
fördröjningsanläggningar lämpliga. I områden 
med högre infiltrationskapacitet infiltrerar vattnet 
snabbare genom marken och stående vatten är 
mer sällsynt. 

Inom planområdet finns ett markavvattningsfö-
retag, Hammar, Släbo och Lunnar TF 1938. Detta 
sammanfaller delvis med kommunalt verksam-
hetsområde för VA och om det är i bruk är oklart. 
Förändringar inom planområdet kan även påver-
ka andra markavvattningsföretag i närheten och 
vid mynningen vid havet. 

Det kommunala Verksamhetsområdet för dag-
vatten omfattar den befintliga centrala bebyggel-
sen i Kode där stora delar av avvattningen sker 
genom dagvattenledningar. Befintliga lednings-
nät antas vara dimensionerade för att hantera 
avrinningen från befintlig bebyggelse. De nya 
föreslagna områdena för sammanhängande ny 
bebyggelse ingår inte i befintligt verksamhetsom-
råde för dagvatten i nuläget.

Konnektiviteten och det morfologiska tillståndet i 
Vallbyån klassas som måttligt enligt VISS. Fiskar 
och andra vattenlevande djur kan delvis vandra 

naturligt i vattenförekomsten. Konnektivitet be-
skriver möjligheten till spridning och fria passager 
för djur, växter, sediment och organiskt material. 
Morfologi beskriver den fysiska formen hos vat-
tenförekomsten, till exempel djupförhållanden. 
I Vallbyån finns vandringshinder med fiskvägar. 
Enligt Fiskevårdsplanen för havsöring i Kungälvs 
kommun ska öring kunna passera alla vandrings-
hinder i huvudvattendraget. Dessa ska kontroll-
eras årligen så de inte har satts igen. I biflödet 
till Vallbyån finns däremot ett vandringshinder i 
form av en kulvert som öringen inte kan passera, 
detta behöver åtgärdas (frågan diskuteras i på-
gående detaljplanearbete för skola). Enligt VISS 
saknar vattenförekomsten delvis naturliga livsmil-
jöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad 
mark, hårdgjorda ytor, erosionsskydd, utfyllnader, 
rensning och muddring i vattnet är exempel på 
mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer 
för växter och djur försvinner. Det morfologiska 
tillståndet är även i Kollerödsbäcken måttligt men 
konnektiviteten uppnår god status. Enligt Fiske-
vårdsplanen finns tre vandringshinder i Kolleröds-
bäcken, två som öringen kan passera och ett 
tredje som ska åtgärdas. Enligt Fiskvårdsplanen 
behöver träd planteras längs med båda åarna för 
att förhindra att de växer igen av vass.

Vallbyåns avrinningsområde i norr utgörs till 
största delen av jordbruksmark och områden för 
natur och rekreation. Vallby åns biflöde är Kodes 
största huvudavrinningsområde

På den östra sidan av motorvägen utgörs marken 
av ett mer höglänt skogsområde på berg i södra 
delen av avrinningsområdet och befintlig jord-
bruksmark i norr mot motorvägsavfarten. 

Inom avrinningsområdet ses Vallby åns biflöde 
som en tillgång. Då den inte klassas som vatten-
förekomst av VISS finns möjlighet att anlägga för-

dröjningsåtgärder som dämning eller att vidga ån. 
Under motorvägen går en trumma med öppna 
diken på respektive sida om vägen. I öster finns 
sandiga partier vilket kan nyttjas vid infiltration. 

Vallbyån, Kollerödsbäcken och dess biflöden är 
idag hårt belastade med risk för översvämningar. 
Avseende Kollerödsbäcken och biflödet finns 
även kapacitetsproblem i lokala vägdiken i befint-
liga bostadsområden.

Biflödet till Kollerödsbäcken klassas inte som vat-
tenförekomst enligt VISS vilket ger möjlighet för 
att vidga bäcken eller att anlägga fördröjningsåt-
gärder som dämning.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Det kommunala Verksamhetsområdet för dag-
vatten behöver utökas och antas i takt med att 
nya bostads- eller verksamhetsområden byggs 
ut. 

Den föreslagna exploateringen föreslås i huvud-
sak ske på mark som idag utgörs av skogsmark 
eller jordbruksmark. Inom den befintliga bebyg-
gelsen planeras även en förtätning med risk för 
ökad hårdgöringsgrad. Den föreslagna bebyg-
gelsen kommer därmed att ytterligare kunna 
öka flödena och föroreningsbelastningen på vat-
tendragen. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten får 
recipientens status inte försämras. För att hantera 
belastningen på vattendragen har ett antal åtgär-
der föreslagits som bedöms vara viktiga för att 
inte recipientens status ska försämras. Där ytorna 
ligger i anslutning till föreslagna verksamhets- 
och centrumområden bör höga krav på rening 
även ställas. 

Genom befintliga områden och förslag till områ-
den för ny exploatering har skyfallstråk identifie-
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rats. Vid ny exploatering är det viktigt att ytor av-
sätts för planerade skyfallstråk genom områdena. 
Nya skyfallsstråk kan med fördel samordnas med 
grönstrukturplanen för att skapa blågröna stråk 
genom områdena. Inom FÖPområdet har fem 
områden där översvämningar kan ske identifie-
rats. Ingen av översvämningsområdena är beläg-
na inom områden som föreslås för ny exploate-
ring. Däremot väntas ny exploateringen medföra 
ökade flöden mot översvämningsytorna och mot 
skyfallsstråk genom planerade exploaterings-

områden. Översvämningsytorna har identifierats 
som möjliga platser för hantering av dagvatten. 
Ytorna är inte lämpliga att bebygga på grund av 
översvämningsrisken. Ytorna kan utformas för för-
dröjning av dagvatten för att minska belastningen 
för nedströms liggande ledningssystem och för 
att minska belastningen i ytliga skyfallsstråk. 

Huvuddelen av de föreslagna områdena för för-
tätning och ny exploatering ligger inom området 
för Vallbyåns biflöde. Längs med Vallbyån och 

dess biflöde finns ytor som identifierats som möj-
liga ytor som kan översvämmas. Här föreslås att 
grönytor avsätts för att hantera översvämning. 
Ytorna kan även utformas för rening av dagvatt-
net för att förbättra vattenkvalitén i recipienten. 
Vallbyåns biflöde och Kollerödsbäckens biflöden 
är områden som identifierats som viktiga och 
lämpliga för dagvattenhanteringen. Dessa områ-
den sammanfaller med markanvändning för natur 
och rekreation och föreslagna dagvattenslösning-
ar inom dessa områden behöver ske i samarbete 
inom förvaltningen.

För ytor som planeras i bostadskvarter och i om-
råden för blandad bebyggelse är det viktigt att ta 
hänsyn till säkerheten. I dagvatten från bostads-
områden väntas föroreningsgranden vara låg till 
måttlig. De ytor som identifierats som lämpliga 
för dagvattenhantering vid områden för blandad 
bebyggelse har som främsta syfte att fördröja 
dagvatten eller fungera som skyfallsstråk. Här 
bedöms ytorna kunna utformas som försänkta 
grönytor med låg eller ingen vattenspegel. Alter-
nativt som växtbäddar eller skelettjordar.

Kodes geologi domineras av områden med lera, 
hög grundvattennivå och låg genomsläpplighet 
där infiltrationsmöjligheterna till nedre marklager 
är begränsade. Inom några områden för nyex-
ploatering förekommer även berg med partier av 
morän och sand. Val av dagvattenhantering ut-
går från respektive områdes planerade karaktär, 
markförutsättningar och behov av dagvattenhan-
tering. I dagvattenutredningen beskrivs ett antal 
anläggningstyper som bedöms vara lämpliga 
inom det aktuella delområdet.

För att minska översvämningsrisker i recipienter 
bör trög avledning tillämpas. Vid fördröjning av 
dagvatten uppnås rening genom sedimentation.

Karta vattendra i Kode
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Föreslagna åtgärder enl. MKB:
♣ Kartlägg nuvarande biologiska status i tillflödet 
till Vallbyån. Bäcken riskerar att påverkas av öka-
de flöden och försämrad vattenkvalitet till följd av 
planförslaget. 

♣ En fördjupad hydrologisk utredning i syfte att 
även beakta flödespåverkan på tillflödet till Vall-
byån samt möjligheter till flödesfördröjning vid 
olika typer av flöden (inte bara skyfall) föreslås. 

♣ Hänsyn bör tas till den dimensionering som är 
fastställda för markavvattningsföretag: Hammar 
Släbo och Lunnarp TF 1938. Möjligtvis skall före-
taget omprövas eller avvecklas. Båda åtgärderna 
kräver en ansökan i Mark- och Miljödomstolen.

Ett verktyg för dagvattenhantering i planerings-
processen är höjdsättning. Genom att analysera 
rinnvägar, lågpunkter, översvämning osv kan man 
undvika översvämningar och instängda områ-
den. En viktig åtgärd är att planera och höjdsätta 
kvarteren så att vattnet vid extrema nederbörds-
tillfällen kan rinna av på markytan utan att orsaka 
skada. Dessa vattenvägar ska ses som sekundä-
ra avledningsvägar då ordinarie ledningssystem 
är överbelastade.

Frågan kring hantering av skyfall ligger utanför 
kommunens VA-huvudmans juridiska ansvar. Men 
inom kommunens verksamhetsområde. Frågan 
behöver hanteras gemensamt av förvaltningen 
inom verksamheterna planering och myndig-
het samt teknik. Det kan avse t.ex. behov av 
åtgärder utanför verksamhetsområden eller de-
taljplanelagda områden där hantering av risk för 
översvämning på grund av skyfall behöver ske. 
Exempel på detta är åtgärdsbehov vid Vallbyåns 
biflöde som redan i dagsläget svämmar över och 
där ingen enhet inom förvaltningen tydligt har 
ansvar eller budget för åtgärder.

Riktlinjer Dagvatten
• Exploateringsområden ska i ett tidigt 

skede fördelas enlighet täthetsanalysens 
riktlinjer att 15% av exploateringsområdet 
ska vara allmänplats grönytor

• Kvartersmark ska till 15% bestå av grönytor 
för att i högre grad möjliggöra lokal för-
dröjning av dagvatten samt att uppnå syn-
ergieffekt med attraktiva gårdsmiljöer

• Kommunen ska aktivt arbeta med att redu-
cera andelen hårdgjorda ytor, d.v.s. anlägga 
så lite asfalt och stensättning som möjligt, 
så att avrinningen av dagvatten blir lång-
sammare 

• Som en del i områdets blå-gröna utveck-
ling föreslås dagvattnet i så stor utsträck-
ning som möjligt avledas i öppna diken, 
dammar eller våtmarker

• I samband med planläggning ska höjdsätt-
ning göras så att marköversvämningar inte 
skadar byggnader, marken måste ges en 
tillräckliglutning från byggnaden 

• Förutsättningarna avseende markavvatt-
ningsföretaget (Hammar, Släbo och Lunnar 
TF 1938) som delvis ligger inom kommunalt 
VO, bör utredas utifrån om det är i bruk och 
om det bör upphävas
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Karta dagvattenanläggningar och föreslagna åtgärder samt skyfallsstråk
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Elförsörjning
För att minska kommunens energianvändning 
är det viktigt att vid nybyggnation bygga energi-
effektivt. Riktlinjer behöver tas fram inom kom-
munen för att visa vilken nivå som bör ställas vid 
olika ny- och ombyggnationer av de kommunala 
fastigheterna. Arbetet vid nybyggnation bör inte 
bara handla om byggnadens energiåtgång under 
drift utan även om materialens och metodernas 
energi- och klimatavtryck vid byggnation. Vid ny-
byggnation kan det även vara viktigt att analysera 
platsens mikroklimat för att optimera utformning-
en av byggnaden efter platsens förutsättningar, 
samt öka grönytefaktorn för att exempelvis an-
vända vegetation och annan solavskärmning för 
att skugga byggnader och minska behovet av 
kylning. 

Läs mer: Energiplan kommunens hemsida

Elförsörjning: Nuvarande förhållan-
den och förutsättningar
Elnätet i Kode ägs och driftas av Kungälvs energi 
AB. Ledningarna inom FÖPområdet är på 10 och 
20 kV På östra sidan av E6 finns en större trans-
formatorstation där ledningarna sammanstrålar.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
På östra sidan av E6 går befintliga elledningarna 
genom föreslaget verksamhetsområde, grönytor 
samt befintligt bostadsområde. Inom föreslaget 
verksamhetsområde ligger även den befintliga 
större transformatorstationen. Denna är angiven 
på FÖPens mark- och vattenanvändningskarta 
som en teknisk anläggning.

På västra sidan av E6 går elledningarna på den 
norra sidan av Kode och svänger söder ut i väs-
tra delen av FÖPområdet. Ledningarna passerar 
över jordbruksmark samt genom områden fö-
reslagna för blandad ny bebyggelse. Detta kan 
komma att innebära att ledningarna behöver 
markförläggas vid kommande exploatering.

Laddinfrastruktur
För att få fler att övergå till elbilar är en fungeran-
de laddinfrastruktur en förutsättning. Laddning av 
kommuninvånarnas elbilar sker främst i hemmen. 
Hos Naturvårdsverket finns det möjlighet för bo-
stadsrättsföreningar, organisationer och företag 
att söka stöd för detta. I plan- och bygglagen är 
det dock sedan 2021 krav på att i samband med 
nybyggnation av flerbostadshus ska det samtidigt 

Karta Elledningar
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byggas laddplatser som är tillgängliga för de bo-
ende. Reglerna innebär i korthet att nya bostads-
hus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden 
eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 
alla parkeringsplatser. Övriga nya uppvärmda 
byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i 
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfra-
struktur till 20 procent av parkeringsplatserna och 
minst en laddningspunkt för elfordon. Utöver krav 
på nybyggnation ställs även krav vid viss om-
byggnation samt retroaktiva krav vid vissa befint-
liga byggnader (Boverket 2022). De nya reglerna 
kommer att göra att laddinfrastrukturen förbättras 
vid nybyggnation samt vissa andra byggnader 
och att möjligheterna ökar för personer i främst 
nya områden att skaffa elbil.

Kommunen ansvarar för laddplatser för kommu-
nala byggnader och anläggningar samt vid all-
männa parkeringar.

Fjärrvärme: Nuvarande förhållanden 
och förutsättningar
I Kode finns idag ett fjärrvärmeverk.

Bara en liten andel av Kodes bostäder är idag 
anslutna till värmeverket.

Främst är det kommunala anläggningar som är 
anslutna, såsom äldreboende, skola och förskola.

Kommunala anläggningar som ligger i utkan-
ten av Kode är inte anslutna då detta skulle 
innebära höga kostnader i och med långa 
ledningsdragningar.  

Föreslagna förändringar enligt  
FÖPen
Befintligt fjärrvärmeverk är angivet i FÖPens 
mark- och vattenanvändningskarta som teknisk 
anläggning.

Att ansluta fler abonnenter till fjärrvärme i enlig-
het med FÖPens utbyggnadsstrategi att utveckla 
stationsnära skulle vara lämpligt. 

Detta skulle kräva en investering i fjärrvärmever-
ket i Kode för att öka kapaciteten, men anslut-
ningen skulle vara intressant i de centrala delarna 
där flerbostadshus föreslås. Flerbostadshus är 
mer lönsamt att ansluta till fjärrvärme än villafast-
igheter. 

Att ansluta det föreslagna verksamhetsområde 
på östra sidan av E6 kan vara ekonomiskt om 
antalet kunder blir tillräckligt många. Ett alternativ 
skulle även kunna vara att anlägga en separat 
anläggning i verksamhetsområdet på den östra 
sidan av Kode.

Att bygga ut fjärrvärmenätet innebär en bespa-
ring av övrigt elnät, då uppvärmning skulle ske 
med fjärrvärme och inte via elnätet.

Riktlinjer fjärrvärme
Dialog kring anslutning till fjärrvärmenätet ska 
lyftas tidigt i planarbetet för kommande exploa-
teringar i Kode. Uppvärmning med fjärrvärme bör 
ske där det är rimligt ur teknisk och ekonomisk 
synvinkel.

Elektronisk kommunikation
Tillgången till IT-infrastruktur har blivit en allt vik-
tigare förutsättning för att människor ska kunna 
delta och verka i samhället oavsett var de bor 
och om de bor i glesbygd eller ej. IT-infrastruktu-
ren är därför en viktig del i det regionala utveck-
lingsarbetet. Frågan är så viktig att den behöver 
hanteras på liknande sätt som tillgången till vägar, 
el och vatten, både i översiktsplaner och vid de-
taljplanläggningen.

De kommunala IT-infrastrukturprogrammen bör 
samordnas med planprocessen enligt plan- och 
bygglagen. Ett IT-infrastrukturprogram är ett stra-
tegi- och policydokument där IT-infrastruktur be-
handlas på samma övergripande och långsiktiga 
sätt som andra infrastrukturfrågor i en översikts-
planering. 

Kungälvs kommun har i nuläget ingen IT-infra-
strukturplan men tanken är att en sådan ska tas 
fram av SOLTAK.

Elektronisk kommunikation: Nuvaran-
de förhållanden och förutsättningar
Kungälvs energi AB är det företag som har mest 
fiber utbyggt i kommunen före Telia.

Stora delar av Kode har fiber idag och ansluta fler 
kommer bedöms kunna genomföras. Att ansluta 
med fiber och bygga ut nätet är inte så kostsamt.



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

98

Markreservat
På kvartersmark kan markreservat bestämmas 
för en viss allmännyttig anläggning. Markreservat 
innebär en inskränkning i användningen, t.ex. ge-
nom att man inte får bygga inom ett markreservat 
för en underjordisk ledning genom kvartersmark 
för bostadsbebyggelse. Markreservat kan be-
stämmas för (4 kap. 6 § nya PBL)

•	 trafik- och väganläggningar,
•	 energianläggningar
•	 anordningar för elektroniska kom-
munikations-nät
•	 ledningar som behövs för allmänna 
ändamål

Att beakta vid planläggning och projekte-
ring

•	 Plats för transformatorstationer ska 
finnas vid varje kvarter.
•	 Plats för bredbandsnoder ska finnas 
vid varje kvarter.
•	 Plats för fjärrvärmerör, elkablar, fi-
berkanalisation ska finnas i samma stråk i 
gator och inte vid planteringar.
•	 Plats för kabelskåp för el, belysning, 
fiber vi GC-banor.
•	 Plats för brunnar för fjärrvärme och 
fiber i GC-banor.
•	 Kungälvs Energi ska vara involverad 
vid val av ljuskällor, konstruktion och fabri-
kat av gatljus.
•	 Kungälvs Energi bör så tidigt som 
möjligt involveras vid planering och projek-
tering.

Renhållning
Kungälvs kommun arbetar efter” Göteborgsregi-
onen minskar avfallet”, en avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030.  

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en av-
fallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. En 
avfallsplan är ett styrdokument som innehåller 
mål och förslag till åtgärder för hur kommunen 
långsiktigt planerar för förebyggande och hante-
ring av avfall inom kommunen.

Avfallshantering är ett av de centrala tekniska 
Planen är framåtsträvande och har ett stort fokus 
på förebyggande av avfall och innehåller mål för 
relevanta steg i avfallstrappan. Syftet med avfalls-
planen är att förebygga avfall och utveckla hante-
ring av det avfall som trots det uppstår.

försörjningssystemen i ett hållbart samhälle. Det 
handlar om att undvika olägenhet för människors 
hälsa och för miljön men också om resurseffektiv 
materialanvändning. Avfall har stor potential att 
bli nya resurser i form av produkter och material 
som vi behöver, samt energi för fordonsbränsle, 
el och fjärrvärme. Återanvändning av produkter 
bidrar till minskad resursförbrukning.

Ändamålsenliga, tilltalande och praktiska ytor och 
anläggningar för delning av resurser, återanvänd-
ning, sortering och övrig avfallshantering behövs 
både för att undvika olägenhet för människors 
hälsa och miljön, och för att realisera en cirkulär 
ekonomi. Ytor och anläggningar behöver plane-
ras i tid och prioriteras i den fysiska planeringen 
och byggprocessen.

Renhållning: Nuvarande förhållanden 
och förutsättningar
I Kode finns i dag en Återvinningscentral (ÅVC) 
vid Granatvägen i centrala Kode. Här kan privat-
personer lämna grovavfall och farligt avfall. Även 
grovavfall från verksamheter tas emot. Grovavfall 
och farligt avfall är sådant som är för stort för att 
hanteras som hushållssopor eller kan skada mil-
jön. Kode ÅVC är kommunens näst störta återvin-
ningscentral efter Munkegärde ÅVC och är välbe-
sökt och omtyckt av boende samt verksamheter.

Återvinningscentraler (ÅVC) är en viktig del av 
kommunens insamlingssystem för grovavfall och 
farligt avfall. De fungerar också som en kontak-
tyta mellan kommunen och dess invånare, en väl 
fungerande ÅVC kan bidra till att stärka kunder-
nas förtroende för avfallshanteringen i stort. ÅVC 
i Kungälv är uppskattade, välbesökta och något 
av en lokal samlingspunkt. Både i städer och på 
landsbygden finns det önskemål om att ha nära 
tillgång till en ÅVC. Lokaliseringen och behovet 
av en i Kode är viktig för att ge en bra service 
för kommuninvånarna men också för att minska 
transporter, nedskräpning och störningar. 

Återvinningsstation (ÅVS), på en ÅVS kan för-
packningar och tidningar lämnas till återvinning. I 
Kode finns idag ÅVS på följande platser.

•	 Kodevägen (vid ICA Nära)
•	 Återvinningscentralen, Granatvä-

gen
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Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället 
bidra till att minska klimatpåverkan och inte minst 
möta en ökad tillväxt samt ökad konsumtion. 
Samtidigt som en stadigt växande folkmängd 
innebär ökade krav på tillräcklig plats för hante-
ring av både hushållens och verksamheternas 
avfall.  

Avfallsområdet behöver därför vara anpassnings-
bart och hantera de utmaningar och förutsättning-
ar som följer ett ökat invånarantal samt förtätning 
av samhällena.

Vid detaljplaneläggning ska bebyggelse lokalise-
ras och utformas med hänsyn till möjligheterna att 
hantera avfall. Dessutom kommer ny lagstiftning 
som innebär att upp till åtta avfallsfraktioner be-
höver kunna samlas in bostadsnära. 

Inom den nuvarande lokaliseringen kan ÅVC öka 
sin kapacitet till viss del. Anläggningen är dock 
omodern och har begränsande möjligheter att 
byggas om på nuvarande placering. När många 
kommer för att lämna sitt avfall blir det lätt köer, 
vilket leder till stress och gör det svårt att sortera 
avfallet rätt. 

För att ha tillräcklig kapacitet och kunna hantera 
en fördubbling av invånarantalet i Kode krävs att 
anläggningen görs om. Den nya ÅVC behöver 
vara betydligt större och ha en mer modern ut-
formning, anpassad efter dagens behov, både 
för besökarna och för driften av verksamheten. 
Lokaliseringen och utformningen av en ÅVC i 
Kode är därför viktig för att ge en bra service 
för kommuninvånarna men också för att minska 
transporter, nedskräpning och störningar. FÖPen 
föreslår en omvandling av det område där ÅVC 

är placerad i nuläget till ny centrumbebyggelse 
vilket på sikt innebär bostäder och icke störande 
verksamheter. ÅVC föreslås placeras på ny verk-
samhetsmark på östra sidan av E6.

Krav på utformning och placering
Avfallshanteringen behöver beaktas i ett tidigt 
skede vid planeringen av nya bostadsområden, 
så att det blir rätt från början. Även befintliga 
områden behöver inventeras utifrån målet att er-
bjuda en lättillgänglig och säker avfallshantering 

samt att hämtning kan ske i enlighet med avfalls-
föreskrifterna. Detta gäller så väl hushållsavfall 
som avfall med producentansvar. Målet ska vara 
att åstadkomma en så hög utsorteringsgrad som 
möjligt, att avfallet kan hämtas på ett säkert sätt, 
där både arbetsmiljö och säkerhet för tredje man 
uppnås samt att insamling etc. kan ske på ett, ur 
energisynpunkt effektivt och uthålligt sätt. 

Möjlighet till källsortering ska finnas i nära anslut-
ning till bostäder och verksamheter. Lägenheter 
och verksamheter ska förses med möjlighet till 
sortering motsvarande de fraktioner som finns 

Avfall och återvinningsstationer
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rubutiker samt viktigare noder. I detaljplaner bör 
även platser för återbruk och återanvändningsfö-
remål beaktas och främjas efter behov från kom-
munen.

Riktlinjer renhållning

•	 I planskedet för nya bostadsområde ska 
plats reserveras för ÅVS och liknade plat-
ser om behov föreligger 

•	 Vid ny- och ombyggnation gäller gene-
rellt att varje fastighet/er själva ska stå 
för miljöhus eller liknade där källsortering 
kan äga rum 

•	 För om/nybyggnation av småhus/radhus 
ska det planeras för att möjliggöra för in-
samling av åtta avfallsfraktioner bostads-
nära 

•	 Avfallshanteringen ska planeras så att 
framkomlighet garanteras för både hämt-
ningsfordon och hämtningspersonal. 
Dessutom ska tillgängligheten för av-
fallslämnare fungera

tillgängligt för insamling. Ju bättre möjligheterna 
för sortering är i lägenheterna och lokalerna, de-
sto större sannolikhet är det att avfallet sorteras 
korrekt i det gemensamma avfallsutrymmet. In-
samlingen av avfall vid ny- och ombyggnation ska 
minst omfatta följande fraktioner:

•	 Matavfall
•	 Restavfall
•	 Returpapper, t.ex. tidningar
•	 Pappersförpackningar
•	 Metallförpackningar
•	 Ofärgade glasförpackningar
•	 Färgade glasförpackningar
•	 Plastförpackningar 
•	 Elektronik, ljuskällor och batterier
•	 Grovavfall (med fördel i annat utrymme än 

övrigt avfall)

Utöver de fraktioner som anges bör även följan-
de fraktioner erbjudas:

•	 Textilinsamling
•	 Återbruk

Avfallsutrymme bör utformas så att det anpassas 
till omgivande miljö och stämmer överens med 
andra byggnader vad gäller volym, form, färg etc. 
Avfallsutrymmet ska vara väl tilltaget för att kunna 
omfatta ovan angivna fraktioner, samt utformas 
i enlighet med gällande avfallsföreskrifter och 
övriga anvisningar från kommunen. 

I detaljplaner bör placering av nya återvinnings-
stationer och liknade platser för insamling av 
avfall med producentansvar beaktas och främjas. 
ÅVS och liknade platser bör finnas vid dagligva-
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Geoteknik och Geologi
Läs mer: Övergripande geoteknisk och bergteknisk 
utredning Bilaga 6

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Inom FÖPområdet förekommer höjdpartier i form 
av bergknallar där plana och delvis kuperade 
dalgångar definierar topografin. Kring områdets 
nordvästra och sydvästra delar dominerar flack 
jordbruksmark, där norra delarna är mer ku-
perade. Längs norra gränsen rinner Vallbyån i 
öst-västlig riktning. Vidare inom de västra delarna 
förekommer åar och bäckar som sträcker sig i 
öst-västlig riktning, angränsande landskap lutar 
svagt ned mot vattendragen. Längs åkermarken 
och betesmark kläs bäckarna av vass.

Jordarter och jorddjup
Enligt SGU:s jordartskarta definieras jordlagerfölj-
den främst av glacial finlera, följt av bergknallar 
utspritt inom planområdet. Ställvis finns lokala 
partier med kärrtorv, postglacial sand och sandig 
morän. Åkerlandskapet i planområdets sydväs-
tra gräns definieras av postglacial finlera enligt 
jordartskartan.

SGU:s jordartskarta
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SGU:s jordartskarta
Jorddjupet inom FÖPområdet varierar mellan ca 
0 och 20 m enligt SGU:s jorddjupskarta. Jord-
djupen är som mäktigast enligt jorddjupskartan 
i Kode tätort och åkermarken vid planområdets 
sydvästra gräns. Lokala dalgångar, både djupa 
och ringa, kan observeras omkring planområdet 
men främst i östra, sydöstra och nordöstra hör-
nen av området. De mindre djupa dalgångarna 
definieras av postglacial sand och de djupare 
som postglacial och glacial finlera. 

Karta jorddjup
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Hydrologiska förhållanden
Hydrogeologiska förhållanden enligt tidigare ut-
förda undersökningar beskriver att grundvatten-
nivån i lösmarkspartierna varierar mellan ca 0,5 
– 1,5 m djup under markytan, ställvis i linje med 
underkant torrskorpelera. Grundvattennivå i linje 
med markytan har också observerats kring jord-
bruksmarken längs Hedsvägen. Tidigare utförda 
tryckutjämningsförsök och installerade grund-
vattenrör visar att artesisk portryckfördelning på-
träffats med en motsvarande trycknivå på ca 0,5 
– 1,5 m ovan markytan. Artesiska portrycksförhål-
landen har främst observerats kring bergknallar-
na där jorddjupen sjunker hastigt.

Bergtekniska förhållanden
Enligt SGU:s bergartskarta tillhör berget i området 
Idefjordenterrängen och omfattar en metamorf yt- 
och intrusiv bergart, som är av Svekonorvegisk 
ålder (1,66–1,59 miljarder år). Idefjorden är till stor 
del uppbyggd av kalkalkalina och tholeitiska ber-
garter, både plutoniska och vulkaniska. Berggrun-
den definieras till största del av paragnejs (turkos) 
följt av skärningar av tonalit-granodiorit (brun) och 
granit (rosa/röd). Igenom undersökningsområdet 
i nordsydlig riktning föreligger en lång kropp av 
granit och tonalit granodiorit.

Bergartskarta
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Radonrisk
Inom FÖPområdet så klassificeras majoriteten 
av marken som lågrisk gällande radon. Längs 
bergsknallarna bedöms radonrisken som normal-
risk, men längs granitkropparna bedöms radon-
risken som hög. Mätning av markradon har utförts 
i tidigare utredningar vid Guntorp 1:4, Solhaga 
äldreboende och för Kode förskola, alla belägna 
i undersökningsområdets centrum/sydvästra del. 
Samtliga tre utredningar klassificerar marken som 
lågradonmark med uppmätta värden mellan 0 
– 10 kBq/m3, vilket stämmer överens med radon-
riskkarteringen.

Karta Radonrisk 
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Klimatförändringar
Framtida klimatförändringar medför ökad sanno-
likhet för översvämningar i anslutning till större 
och mindre vattendrag. Konsekvenser av över-
svämningar och större vattenflöden omfattar 
bland annat ökad erosion vilken i sin tur påverkar 
stabilitetsförhållandena inom lösmarksområden. 
Kraftigare och/eller mer ihållande regn (och snö) 
och tidvis effektiv grundvattenbildning kan bidra 
till sämre stabilitet genom förhöjda portryck. 

Inom utbredningen av FÖP Kode kan erosions-
skador redan observeras längs vattendragen 
och en ökad tillrinning kommer leda till mer ero-
sion. Detta kan leda till kritiska konsekvenser då 
kvicklera har påträffats längs vissa vattendrag, ett 
lokalt skred som följd av erosionsskador kan leda 
till en mycket större utbredning av skred

Hantering av framtida översvämningar kan också 
medföra behov av höjning av befintlig markyta. 
Detta innebär en tillkommande belastning som i 
tur kan erfordra stabilitetsförbättrande åtgärder. 

Torka orsakar förutom problem för vattenför-
sörjningen en minskad mothållande kraft i vat-
tendrag. Vatten i vattendragen bidrar med en 
mothållande last som i princip motsvarar en tryck-
bank (geoteknisk stabilitetsförbättrande åtgärd).

Stabilitetsförhållanden
Majoriteten av höjdskillnader och slänter inom 
FÖPområdet förekommer längs bergsknallar 
och befintlig infrastruktur, där de geotekniska 
förutsättningarna översiktligt är goda. Däremot 
så finns det områden där jordprofilen består av 
kohesionsjord och ej är plan, i dessa områden 
föreligger skredrisk och bör utredas närmare. 
Kvicklera har påträffats längs Vallby-åns biflöde, 

vilket vid ett skred kan leda till stor omgivning-
spåverkan. Vidare har befintlig erosion längs 
vattendrag noterats, vilket kan vara tecken på 
pågående erosion som försämrar stabilitetsför-
hållandena vidare.

Sättningsbedömning
Tidigare geotekniska utredningar bedömer leran 
inom FÖPområdet  som huvudsakligen normal- 
till svagt överkonsoliderad. Konsolideringsför-
utsättningarna innebär att det finns en risk att 
långtidsbundna sättningar utvecklas i leran vid 
belastning från nybyggnation och uppfyllnader. 
Risken för differenssättningar vid varierande 
jorddjup ska utredas vid projektering av nybygg-
nation. Sättningsförhållanden erfordras utredas 
närmare i senare skede men bedöms inte på-
verka möjligheterna till framtida exploatering. 
Grundläggning på lösa jordar såsom lera bedöms 
kunna utföras med stödpålning eller på plintar vid 
ringa jorddjup.

Föreslagna förändringar i FÖPen
För de områden där exploatering har föreslagits 
i FÖPen har de geotekniska förutsättningarna 
beskrivits i den övergripande geotekniska utred-
ningen för varje delområde. Den geotekniska 
utredningen har gjorts i ett tidigt skede i planpro-
cessen vilket innebär att vissa områden eller de-
lar av vissa utredda områden har utgått ur FÖPen 
som exploateringsområde.

Inget delområde har bedömts helt olämpligt för 
exploatering men inom FÖPområdet finns det 
riskområden där det kan vara olämpligt att ex-
ploatera av flera olika anledningar. Eller att förut-
sättningarna behöver utredas vidare i kommande 
planläggning eller projektering.

Generellt så finns det risker utmed vattendragen 
vilket innebär att exploatering är olämplig. Längs 
med vattendragen är även behovet av att hante-
ra översvämning en viktig fråga. Genom att hålla 
vattendragen öppna kan dessa i stället, i enlighet 
med Grönstrukturplanen, användas som attrakti-
va grönstråk och samtidigt hantera dagvatten och 
skyfall.

Riktlinjer Geoteknik
• I samband med detaljplaneläggning ska 

de geotekniska säkerhetsfrågorna (ras, 
skred, erosion och slamströmmar) utredas 
och klarläggas. Detta får inte senareläg-
gas till bygglov/ byggande. Krävs åtgär-
der eller restriktioner för att säkerställa 
området ska detta tydligt framgå och re-
dovisas i planhandlingarna  

• Om det finns byggrätter i gällande de-
taljplaner som visar sig ha otillfredsställan-
de stabilitet för nyexploatering bör gällan-
de detaljplan upphävas och ersättas med 
ny 

• I samband med bygglov utanför detaljpla-
nelagt område ska de geotekniska förhål-
landena klarläggas. Här ska den sökan-
den själv göra ev. utredningar för att visa 
att marken är lämplig att bebygga  

• Kommande utredningar eller ställningsta-
gande avseende geoteknik ska utgå från 
de slutsatser som gjorts i PM Geoteknik 
samt FÖP Kode
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Miljö o Riskfaktorer 

Klimatanpassning
Vid planläggning och bygglovsärenden ska be-
byggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning, 
skred och erosion. Plan-och bygglagen (PBL) ger 
kommunen möjlighet att reglera skyddsåtgärder 
för att motverka dessa risker.

I samband med framtagande av FÖPen har en 
Grönstrukturplan gjorts för FÖPområdet.

I den har grönstrukturen övergripande studerats 
och hur dagvattenfrågan kan hanteras. Där har 
områden där dagvattenfördröjning behöver ske 
pekats ut. Synergieffekter som kan uppnås vid 
anläggning av grönytor är att kunna hantera höga 
flöden på markytan i samband med skyfall. Be-
byggelsen inom FÖPområdet har lokaliserats till 
mark som bedömts lämplig ur ett övergripande 
perspektiv avseende klimatanpassning.

Skyfallskartering  
Läs mer: Övergripande dagvattenutredning bilaga 4

För Kungälvs kommun har en skyfallskartering 
utförts av WSP 2016. Karteringen har utförts för 
ett 100-årsregn med 30 min varaktighet och med 
en klimatfaktor på 1,25. En skyfallskartering ana-
lyserar terrängens topografi och hittar lågpunkter 
i terrängen dit vattnet strömmar vid kraftiga regn. 
Skyfallsstråken kan utgöras av sammanhängan-
de gator och dikesstråk som leder regnvattnet 
på ytan mot recipienten. I skyfallskarteringen 
identifieras även lågpunkter i terrängen där regn-
vattnet kan samlas och bilda översvämningsytor. 

Inom FÖPområdet har fyra översvämningsområ-
den (A, B, D och E) identifierats med betydande 
vattendjup. Område C är beläget utanför utred-
ningsområdet. Området är en del av ett skyfall-
stråk och har bedömts vara en möjlig plats för 
dagvattenhantering. Vid skyfall väntas även alla 
de befintliga vattendragen svämma över med 
större vattendjup.

Skyfallsstråk är ytliga stråk där vatten rinner vid 
skyfall när ledningssystem går fulla. Skyfallsstråk 
kan bestå av diken, vägar eller andra lägre stråk 
i terrängen. Vid exploatering är det viktigt att 
skyfallsstråken bevaras eller leds om för att inte 
skapa instängda områden där översvämning kan 
ske.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) definierar samhällsviktig verksamhet som ” 

Karta skyfall
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Med samhällsviktig verksamhet avses verksam-
het, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller 
eller säkerställer samhällsfunktioner som är nöd-
vändiga för samhällets grundläggande behov, 
värden eller säkerhet.” Det medför att en extra 
säkerhetsmarginal behövs för dessa anläggning-
ar gällande översvämningsrisker. Det är därför 
viktigt att kartlägga områdets samhällsviktiga 
verksamheter och hur de påverkas av skyfall. 
Inom Kode finns ett fjärrvärmeverk, en brand-
station, förskolor, skolor och äldreboenden som 
klassas som samhällsviktig verksamhet. Även 
transportinfrastrukturen som vägar och Bohus-
banan klassas som samhällsviktig verksamhet. 
Skyfallskarteringen visar att Tunge skola ligger 
nära ett område där större mänger vatten kan an-
samlas. Vid på- och avfarten till E6:an finns också 
risk för att vatten ansamlas. I övrigt ligger ingen 
verksamhet i direkt risk för översvämning.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Genom befintliga områden och förslag till områ-
den för ny exploatering har skyfallstråk identifie-
rats. Vid ny exploatering är det viktigt att ytor spa-
ras för planerade skyfallstråk genom områdena. 
Nya skyfallsstråk kan med fördel samordnas med 
grönstrukturplanen för att skapa blågröna stråk 
genom områdena.

Ett varmare klimat kan innebära nya sätt att an-
vända stadsmiljön med nya krav på gröna lös-
ningar, behov av skugga under varma perioder 
hantering av regn under andra. FÖPen pekar ut 
grönytor och parker i stadsmiljön i Grönstruktur-
planen.

Buller
I förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader finns bestämmelser om rikt-
värden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 
och flygplatser.

Vid framtagande av FÖPen har ingen övergripan-
de Trafikbullerutredning gjorts. Som underlag har 
använts Trafikverkets bullerkartläggning.

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Lokalvägar, E6 och Bohusbanan ger upphov till 
buller i Kode som i övrigt saknar kontinuerligt 
starkt bullrande verksamheter. E6 och Bohusba-
nan alstrar höga bullernivåer på kortare avstånd 
men också ett bakgrundsbrus som sprider sig 
långt ut över Kodes slättland. Just trafikens bak-
grundsbrus kan i praktiken vara svårt att värja sig 
från samtidigt som detta diffusa buller inte låter 
sig identifieras i de gängse bullerberäkningarna. 
Störningen som det diffusa bullret kan innebära, 
utgör ur ett legalt perspektiv en komfortfaktor för 
de som vistas här snarare än en begränsning för 
utveckling.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Utvecklingen av bostadsbeståndet inom FÖPom-
rådet behöver särskilt beakta lokalgator, E6 och 
Bohusbanan. Bostadsexploateringar i de centrala 
delarna, i närheten av befintliga industrier, restau-
ranger etc. behöver dessutom inventera och be-
akta eventuella källor som fläktar, processljud och 
lastkajer. För att omhänderta det ökade bullret 
från tillkommande trafik bör tillgängliga planverk-
tyg på alla nivåer användas: Vägar bör planeras 
så att trafik koncentreras och inte sprids ut över 

flera gator, kvarter bör planeras så att mindre 
känslig användning skyddar bostäder, absorbe-
rande mjuka material som gröna ytor bör beredas 
god plats och alternativa trafikslag bör ges hög 
prioritet.

När det gäller exploatering av bostäder i bullriga 
miljöer ställer numera sällan lagstiftningen sär-
skilt hårda krav och de flesta lägen är i slutändan 
möjliga att bebygga. Vad man behöver ha med 
sig i en plansituation är att folkhälsoaspekten är 
frikopplad från lagkraven för buller i boendemil-
jöer. Förhållandet blir tydligt vid en jämförelse av 
WHO:s bullerriktlinjer (WHO Environmental Noise 
Guidelines for the European Region (2018)) och 
trafikbullerförordningen (SFS 2015:216). Ytterst 
leder detta till att om lagens lägstanivå för omgiv-
ningsbuller tas för norm i bostadsutvecklingen, 
kommer folkhälsan påverkas negativt. För Kode 
som ännu är förskonat mot allvarliga bullerpro-
blem finns fortfarande möjlighet att planera för 
framtida goda boendemiljöer. Med hänsyn till Ko-
des småskalighet och landsbygdskaraktär är det 
rimligt att målsättningen avseende fasadbuller 
för bostäder uppgår till maximalt 55 dB(A) 
ekvivalentnivå vid nybyggnation eller ändringar 
i trafikinfrastrukturen (Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter 1996/97:53). 

Allmänt sett bör detaljplaneringen överväga 
platsens lämplighet, beskriva situationen och vid 
behov föreslå skydd mot omgivningsbuller. Detta 
innebär bland annat att bullerutredningar ska tas 
fram om det inte anses uppenbart onödigt och att 
eventuella skyddsbestämmelser stadgas i plan-
kartan. För efterföljande bygglovshantering och 
miljötillsyn krävs att detaljplanen hanterar buller-
problematiken på ett fullständigt sätt. I bygglovs-
hanteringen är plankartan och bullerutredningen 
särskilt viktiga medan det i ett tillsynsärende 
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enligt Miljöbalken (MB) kommer vara planbeskriv-
ning tillsammans med bullerutredning som utgör 
centrala dokument.

Föreslagna åtgärder enligt MKB
•	 Kommunen bör överväga att ta fram en 

övergripande strategi för att hantera om-
givningsbuller så att WHO:s rekommen-
derade nivåer på sikt underskrids 

•	 Bullerutredningar behöver tas fram för ny 
bostadsbebyggelse i området kring och 
mellan E6:an och Bohusbanan 
 

•	 En övergripande utredning och strate-
gi för hur ny bebyggelse i bullerutsatta 
områden planeras och placeras för att 
skärma av och dämpa bullernivåerna bör 
genomföras 

•	 Bebyggelsen i bullerutsatta lägen kan be-
höva anpassas och vid ekvivalenta nivåer 
överskridande 60 dB behöver det tillses 
att bostäderna har tillgång till en tyst sida 

•	 För att öka de rekreativa kvaliteterna i 
de områden som avsätts som natur- och 
rekreationsområden bör möjligheten att 
genomföra bullerdämpande åtgärder, så 
som bullervallar, ses över

Riktlinjer buller
•	 Bullersituationen ska utredas tidigt 

i planarbetet utifrån det skede som 
planeringen befinner sig i, så att tra-
fikbullerutredningen blir ett viktigt 
underlag vid utformning av ett bo-
stadsområde eller en skola (Målsätt-

Trafikverkets inventering av fasadbullermissioner där bullerkällan utgör statliga trafikanläggningar, 2020

ningen är att 55 dB(A) ekvivalentni-
vå inte överskrids vid bostadsfasad 
vid nybyggnation eller ändringar i 
trafikanläggning) 

•	 Ortens förtätning bör ske enligt 
strategin att mindre känslig bebyg-
gelse bereds plats i de mest bullriga 
lägena så att känsligare bebyggelse 
skärmas av
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Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen pekar ut förtätning i den centrala zonen 
runt stationen och Bohusbanan som en avgö-
rande del att möjliggöra ett hållbart attraktivt sta-
tionssamhälle.  Det innebär att frågan om eventu-
ella vibrationer behöver hanteras. Detta innebär 
att riskanalyser för markvibrationer kan behöva 
göras vid kommande planläggning, för att sä-
kerställa vilken typ av grundläggning eller val av 
byggnadsstommar som krävs. Tunga byggnads-
stommar (betong) är mindre benägna att vibrera 
än lätta (trä).  Pålning, gärna till fast berg förbättrar 
situationen. Åtgärder kan även krävas av själva 
järnvägen.

Riktlinjer Vibrationer
Vid planläggning intill Bohusbanan behöver riska-
nalys för markvibrationer göras samt geotekniska 
utredningar för val av grundläggning

Förorenad mark

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
I centrala Kode finns sju kända verksamheter 
identifierade som potentiellt kan ha orsakat föro-
reningar i mark. Utöver dessa ska även närområ-
det längs järnvägen betraktas som potentiellt för-
orenat samt befintliga eller tillkommande upplag 
av schaktmassor. Schaktmassor förekommer idag 
strax utanför FÖPområdet i tex bullervallar längs 
E6 samtidigt som det finns en efterfrågan på mer 
mark för upplag längs främst väginfrastruktur i 
området.

En av verksamheterna, en bensinstation är sedan 
tidigare sanerad till MKM-nivå medan övriga iden-
tifierade verksamheter inte riskklassats.

Luftkvalitet

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Luftkvaliteten som påverkar invånarna i en ort 
präglas främst av motortrafiken och utsläppande 
verksamheter i kombination med meteorologin 
och gaturummens utformning. Kode som ännu är 
en förhållandevis liten ort genererar av naturliga 
skäl små luftemissioner från trafik. Samtidigt är 
de centralt belägna verksamheterna inte av den 
sort som vanligtvis är beroende av vare sig större 
diffusa eller direkta luftutsläpp för sina processer. 
Naturligtvis finns en viss risk att verksamheter 
med mer potenta utsläpp till luft etablerar sig på 
befintliga industrifastigheter i serviceorten då 
detta är svårt att reglera genom senare kommu-
nal planering eller tillsyn. På samma sätt förhåller 
det sig med vägtrafiken, där omfattande exploa-
teringsföretag kommer generera mer trafik och 
kanske ett mer slutet gaturum på sikt vilket i 
slutändan kan försämra luftkvaliteten lokalt.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Den största källan till luftutsläpp i trakten är E6 
öster om Kode vilken med viss sannolikhet på-
verkar den så kallade bakgrundshalten av främst 
kväveoxider i orten. Eftersom de förhärskande 
vindarna är västliga och de största trafikmängder-
na flödar på ett visst avstånd, är centrala Kode 
förskonat från ett kontinuerligt påslag av starkare 
luftföroreningar från E6.

En utveckling öster om E6 ger naturligtvis det 
omvända, där en sämre luftkvalitet kan förväntas 
på grund av E6 tillskott till bakgrundshalten av 
främst kväveoxider men också partiklar.

Eftersom E6 är Trafikverkets anläggning omfattas 

den av luftvårdsförbundet i Göteborgsregionens 
luftövervakning. Som trafikanläggning övervakas 
E6 genom kontinuerliga mätningar i Gårda och 
Mölndal vilket lämnar kunskapsluckor för det 
väsensskilda Kodeområdet avseende lokala ut-
släppsmängder. Kommunen har hittills fokuserat 
sin luftövervakning och egenkontroll till centrala 
Kungälv och Ytterby varför det saknas uppgifter 
om vilken luftkvalitet som kan förväntas i Kode. 
Med hänsyn till nuläget har Kode inte ansetts 
vara intressant att studera närmare och tröskel-
värden, miljömål eller miljökvalitetsnormer för luft 
har inte ansetts hotade.

Vibrationer

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Vibrationer från trafik på järnväg och väg kan ge 
upphov till störningar och obehag för de som 
bor eller uppehåller sig nära spåret eller vägen. 
Vibrationerna blir störst när tunga godståg passe-
rar i hög hastighet över finkorniga jordarter som 
t.ex. lera. Normalt orsakar vibrationer inte skad-
or på byggnader, men människor kan uppleva 
obehag och få störd sömn samt eventuellt andra 
hälsoproblem på lång sikt. Mätning av vibrationer 
görs enligt svensk standard SS 460 48 61:  ”Mät-
ning och riktvärden för bedömning av komfort i 
byggnader”.  Svensk standard anger att mycket 
få människor upplever vibrationer under skiktet 
”måttlig störning” som störande.  Måttlig störning 
innebär vägd hastighet 0,4–1,0 mm/s RMS. Ett hö-
gre värde än 1,0 bedöms som ”sannolik störning”. 
För att undvika störning för boende i riskområden 
är val av grundläggning och husstomme avgöran-
de.
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Riskklassningen, som utförs i enlighet med ved-
ertagen metodik för inventering (MIFO), har ännu 
inte utförts och kvarstår att göra i Kode. Ansvaret 
för utredningen åligger i stort kommunen medan 
miljöenheten är den part som utför det praktiska 
arbetet. Det finns i dagsläget ingen tydlig tid-
punktpunkt när arbetet kan tänkas vara färdig-
ställt.

Föreslagna förändringar i FÖPen
På sikt föreslås det centralt belägna verksamhets-
området söder om Hedsvägen ersättas där det 
prövas lämpligt med bostäder. Om ett potentiellt 
förorenat markområde föreslås exploateras innan 
kommunen utrett det enligt MIFO innebär det ett 
visst merarbete inom exploateringsprojektet. I 
sådana fall behöver mer bakgrundsfakta tas fram, 
dels om den specifika mark som ska bebyggas 
men ofta även omkringliggande verksamheter 
som potentiellt kan ha lett till påverkan på det 
tänkta exploateringsområdet. En av de identifie-
rade industrierna skulle kunna ha använt haloge-
nerade (klorerade) lösningsmedel, ämnen som är 
cancerogena och mycket spridningsbenägna.

Alla fastigheter som taxerats till industrienhet 
samt Guntorp 1:46 har markerats som potentiellt 
förorenade platser. Identifierade, potentiellt förorenade områden [E] markerade i centrala Kode. Markerad yta indikerar risk för 

markförorening
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Riktlinjer Förorenad mark
I samband med planläggning ska markunder-
sökningar utföras inom utpekade områden samt 
längs med Bohusbanan, där en viss risk för föro-
renad mark i anslutning till spårområdet relaterat 
till järnvägsanläggningen och transporter av far-
ligt gods kan finnas

Farligt gods

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Både E6 och Bohusbanan är utpekade far-
ligt-godsleder. Bohusbanan trafikeras med 
godståg tre till fyra gånger per dygn och då fö-
reträdesvis nattetid. Omfattningen av farligt gods 
varierar.  Vid exploatering inom 150 meter från 
transportleder för farligt gods ska länsstyrelsens 
riskpolicy tillämpas, vilket innebär att riskhante-
ringsprocessen ska beaktas.

Trafikverket anger att ingen ny bebyggelse bör 
tillåtas inom ett område på 30 meter från järn-
vägsspår. Detta skyddsavstånd ger utrymme för 
återkommande underhållsåtgärder samt för rädd-
ningsinsatser i händelse av (större) olycka eller 
andra problem förknippade med spårområdet. Ett 
tillräckligt skyddsavstånd till järnvägen medger 
även möjlighet till framtida kompletteringar med 
riskreducerande åtgärder, om eller när risksitua-
tionen skulle förändras.

Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår förtätning i centrala Kode med 
bostäder väster om Bohusbanan och annan 
centrumbebyggelse öster om. I planprojekt som 
lokaliseras inom 150 meter från farligtgodsled 

ska en analys och sammanställning av risker och 
riskreducerande åtgärder genomföras. En sådan 
analys behöver ta i beaktande den riskkalkyl som 
vanligtvis görs i sådana sammanhang men också 
utlåtanden från berörda myndigheter som rädd-
ningstjänst, trafikverk, miljömyndigheter m.fl. 

Riskutredningar för tätare bostadsområden nära 
Bohusbanan kalkylerar vanligtvis den s.k. individ-
risken och samhällsrisken som låg på ett tämligen 
kort avstånd från spårområdet. Det bör poängte-
ras att riskkalkylen för individ- och samhällsrisk 
ger en bild av lägstanivån samhället kan tolerera i 
fråga om sannolikhet för mänskliga dödsfall i hän-
delse av olycka som tex en urspårning. Kalkylen 
i sig ger således ingen heltäckande bild av tänk-
bara egendomsskador, hälso- och miljöpåverkan 
eller möjlighet till räddningsinsats eller avhjäl-
pandeåtgärder vid varken större eller mindre 
olyckshändelser. Den övergripande riskanalysen 
och bedömningen av kommande exploateringars 
lämplighet intill Bohusbanan eller E6 behöver 
göras i det enskilda fallet och med fler faktorer än 
enbart kalkylerad individ- och samhällsrisk.

Riktlinjer farligt gods
En riskhanteringsprocess behöver genomföras i 
samband med fortsatt planering av bebyggelse 
inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan

Elektromagnetiska fält

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Transformatorstationer, kraftledningar och järn-
vägens kontaktledning avger elektromagnetisk 
strålning som man behöver ta hänsyn till i pla-
neringen för främst bostäder men också allmän 

plats. Vid detaljplanering behöver eventuell el-in-
frastruktur inventeras och undersökas genom 
kontakt med nätägare eller verksamhetsutövare 
avseende skyddsavstånd. Alla elanläggningar av-
ger elektromagnetisk strålning där det främst är 
magnetfältet som utgör en hälsorisk vid vistelse 
i detta vid höga nivåer. Riktvärdet för magnetfält 
som Kungälvs energi och miljöenheten förhåller 
sig till är 0,2 µT (mikro Tesla). Forskningen kring 
elektromagnetisk forskning vilar inte helt på fast 
grund men riktvärdet som kommunen beaktar 
säkerställer en hälsosam miljö och motsvarar den 
genomsnittliga vardagsexponeringen.

Luftledningar för el är också olämpliga i områden 
för lek och friluftsliv där tex drönare, drakar, fiske-
linor och eldning riskerar att krocka med intresset 
av att leda fram elen.

Bohusbanans kontaktledning behöver beaktas, 
elektromagnetismen från denna är inte möjlig att 
åtgärda lika enkelt som för andra kraftlinjer. Mag-
netfältet som alstras från kontaktledningar för-
svagas snabbt med avståndet från dem och vid 
30-talet meter är nivåerna förhållandevis låga.

Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår exploatering av bostäder i områ-
den som berörs av elledningar. Eventuell mark-
förläggande får hanteras i samband med plan-
läggning.

Hästhållning och jordbruk

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Kodes lantliga sammanhang ger en naturlig när-
het till jordbruksverksamheter som i sig kan verka 
störande genom buller, lukt och allergener. Även 



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

113

om man i ett plansammanhang kan identifiera 
en risk för störning av detta slag är det inte alltid 
möjligt att tidigt analysera vilken påverkan eller 
genomslag den på sikt kan ha. För att undvika 
konfliktsituationer planeras med fördel både den 
framtida jordbruksverksamheten och nyare ut-
veckling parallellt där generösa skyddsavstånd 
till boendemiljöer och undervisningslokaler är en 
grundläggande förutsättning. 

Föreslagna förändringar i FÖPen
Eftersom boendemiljöer är något som förhopp-
ningsvis aktivt väljs av de inflyttande, är det viktigt 
att i ett lantligt sammanhang skapa en koppling 
mellan bostadsmiljö och omgivningen. En poten-
tiell ny Kodeinvånare bör möta orten i sitt rätta 
sammanhang för att kunna avgöra platsens lämp-
lighet för boende just för den individen. Dock 
kommer Kode som samhälle att förändras på sikt 
och delar av tätorten kommer att utvecklas med 

Karta elledningar

nya bostäder som prioriteras före hästhållning 
och jordbruk. FÖPen föreslår exploatering med 
bostäder och skola intill jordbruksmark. Här kan 
en övergång med grön buffertzon krävas både 
gestaltningsmässigt med hänsyn till landskapsbil-
den samt utifrån störningsrisk. 

Riktlinjer jordbruksmark
Vid planläggning intill jordbruksmark ska en buf-
fertzon finnas mellan bostadsbebyggelse och 
jordbruksmark. Hur buffertzonen bör utformas 
beror bl.a. på förhärskande vindriktning, topografi 
och verksamhetens omfattning

Verksamhetsområden

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
I Kode finns centralt belägna verksamheter mel-
lan Bohusbanan och Jörlandavägen både inom 
planlagda områden och utanför.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Inom FÖPområdet föreslås ett nytt verksamhets-
område Öster om E6. Förslaget innebär även 
att det verksamhetsområde som finns väster om 
Bohusbanan på sikt ersätts av bostäder och icke 
störande verksamheter. Om möjligt kan befintliga 
verksamheter flytta till nytt verksamhetsområde. 
Exploatering av bostäder intill befintlig eller nytt 
verksamhetsområde kan försvåra framtida expan-
dering av industrin samt att klagomål på buller 
och lukt med mera kan uppstå. Verksamheter 
som föreslås inom centrumbebyggelsen är av 
karaktären icke störande.
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8  KONSEKVENSER
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Konsekvenser
I detta kapitel redovisas sammanfattningar av de 
analyser som utförts för att beskriva vilka kon-
sekvenser ett genomförande enligt FÖPen kan 
komma att innebära.

Miljökonsekvensanalysen (MKB) har tagits fram av 
Ekologigruppen AB (Bilaga 7).

En social konsekvensanalys (SKA) har tagits fram 
av White AB (Bilaga 8).

En ekonomisk konsekvensanalys (EKA) har tagits 
fram internt av Kungälvs kommun (Bilaga 9).

Alla konsekvensanalyser ligger som helhet som 
bilagor till FÖP Kode.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Läs mer: Bilaga 7

I Miljöbedömningsförordningen anges att en be-
tydande miljöpåverkan alltid ska antas när över-
siktsplanen anger förutsättningar för bland annat 
tätortsbebyggelse, industriområden, byggande 
av vägar och olika anläggningar för turism och fri-
luftsliv. Det innebär att en översiktsplan eller FÖP 
i princip alltid kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedöm-
ning inklusive en miljökonsekvensbeskrivning 
alltid ska göras när en översiktsplan upprättas 
eller ändras.

FÖPen för Kode utmärker sig inte från andra 
översiktsplaner genom att undvika intrång i oex-
ploa-terade områden eller dylikt. FÖPens möjlig-
görande av byggande förväntas till stor del gälla 
områden som idag utgörs av naturmark, åker-
mark m.m. Därmed kan det antas att FÖPen kan 
komma att innebära betydande miljöpåverkan.

Inför arbetet med FÖPen har ett avgränsnings-
samråd för miljöbedömningen genomförts med 
Länsstyrelsen. Syftet med  avgränsningsdoku-
mentet var att tydliggöra avgränsning av den mil-
jöbedömning som ska tas fram för FÖP Kode.

MKBn är framtagen utifrån en tidig version av 
FÖPens mark- o vattenanvändningskarta från 
februari 2022 samt utredningar som tagits fram 
parallellt med FÖP och MKB. Som en del i mil-
jöbedömningen har MKBns bedömning varit ett 
underlag i fortsatta arbetet med att ta fram en 
samrådshandling. Det innebär att flera frågor 
som lyfts i MKBn har hanterats eller beskrivits i 
samrådsversionen av FÖPen. Den fördjupade 
översiktsplanen anger hur kommunen anser att 
mark- och vattenområden i och kring Kode ska 
användas, både avseende exploatering av de 
centrala delarna och bevarande av de yttre områ-
dena. Fördjupningen innehåller även riktlinjer för 
hur utveckling av Kode ska genomföras.

I miljökonsekvensbeskrivningen har de åtta mil-
jöaspekter, areella näringar, landskapsbild, kultur-
miljö, rekreation och friluftsliv, naturmiljö, vatten-
förhållanden och klimatanpassning, trafikbuller 
samt risk – farligt gods och miljöfarlig verksam-
het, som enligt behovsbedömningen kan leda till 
betydande påverkan utretts.

Planens förhållande till lagskydd
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbal-
ken tas i anspråk endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och det-
ta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett ratio-
nellt skogsbruk. Jordbruksmarken anses i detta 

fall vara brukningsvärd. I det fortsatta arbetet 
behöver det förtydligas hur den föreslagna explo-
ateringen av jordbruksmark utgör ett väsentligt 
samhällsintresse.

Den fördjupade översiktsplanen medför risk för 
ökad ytavrinning på grund av ökad areal hård-
gjord mark vilket kan orsaka ökade flöden och 
försämrad vattenkvalitet i de nedströms liggande 
ytvattenförekomsterna Vallbyån och Koleröds-
bäcken. Detta kan i sin tur påverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten i 
dessa ytvattenförekomster.

Bebyggelseutveckling föreslås i områden som 
är potentiella livsmiljöer för flera olika artgrup-
per som skyddas enligt artskyddsförordningen. 
Inför detaljplanering behöver naturområden och 
potentiella livsmiljöer som exploateras artinven-
terats, och beroende på resultaten kommer olika 
anpassningar och skyddsåtgärder krävas för att 
inte förbuden i artskyddsförordningen ska lösas 
ut.

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen. Det 
finns fornlämningar som ligger inom samt tange-
rar de västra områdena för ny bebyggelse. Det 
finns även fornlämningar, möjliga fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar i närheten 
av föreslagna bebyggelseområden som riskeras 
att påverkas negativt vid exploatering. Den som 
vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning ska 
ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 3 § bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent nivå 
vid en bostadsbyggnads fasad. Den fördjupade 
översiktsplanen föreslår förtätning av befintliga 
områden med blandad stadsbebyggelse samt 
komplettering med blandad stadsbebyggelse i 



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

116

områden som gränsar till Bohusbanan och E6:an. 
Det kan medföra att antalet bostäder i Kode där 
ekvivalent ljudnivå överskrider 60 dB vid fasad 
ökar.

Planens viktigaste konsekvenser

Areella näringar

Planen bedöms medföra märkbara negativa kon-
sekvenser för jordbruk och pollinering eftersom 
brukningsvärd jordbruksmark i form av åker samt 
ängs-, betes- och hagmark tas i anspråk för ny 
bebyggelse. Planen bedöms medföra små ne-
gativa konsekvenserna för skogsbruk bedöms 
eftersom ett par skogsområden tas i anspråk för 
ny blandad bebyggelse och ett för en större in-
dustriverksamhet.

Kulturmiljö och landskapsbild

Kulturmiljön och landskapsbilden i Kode är starkt 
sammankopplade med varandra utifrån agrarhis-
toriskt perspektiv, framför allt väster om E6:an. 
Planen bedöms få stora negativa konsekvenser 
för kulturmiljö och landskapsbild då föreslagna 
områden för ny bebyggelse sammanfaller med 
tre identifierade landskapshistoriska värdekärnor, 
uppmärksammade i Landskapshistorisk analys 
vid Kode (Kula AB, 2021). Värdekärnorna bedöms 
vara de mest värdefulla kulturmiljöerna inom och i 
nära anslutning till tätortsområdet. Två av dem har 
stark koppling till riksintresse för kulturmiljövår-
den Solberga – Ödsmål och bedöms enligt den 
landskapshistoriska analysen vara störningskäns-
liga kulturmiljöer. Dessutom berörs ett flertal forn-
minnen och möjliga fornlämningar av förslaget.

Rekreation och friluftsliv

Sammantaget bedöms att planen kan medföra 
märkbara negativa konsekvenser gällande rekre-
ation eftersom betesmarker, skogsområden och 
vattennära miljöer tas i anspråk och vyer över 
vad som är ett kulturhistoriskt landskap kommer 
att förändras påtagligt.

Naturmiljö

Planen bedöms medföra stora negativa konse-
kvenser eftersom i sammanhanget ganska stora 
arealer naturmark hårdgörs, åtgärder som irrever-
sibla och medför permanent förlust av naturvär-
den.

Vattenförhållanden och klimatanpassning

FÖPen bedöms medföra en ökad ytavrinning 
med risk för ökad frekvens av översvämningar 
såväl inom planområdet som utmed nedströms 
liggande vattendrag. Detta gäller främst Vallby-
åns tillflöde som kommer att motta större delen 
av det vatten som behöver avledas från föresla-
gen nybyggnation. Indirekt kan detta påverka 
befintlig vattenanknuten fauna i Vallbyåns tillflöde 
och miljömålet levande sjöar och vattendrag samt 
möjligheten att uppnå MKN i nedströmsliggande 
vattenförekomster. Den negativa påverkan på 
ytvatten bedöms mildras om de riktlinjer som 
anges i Kungälvs dagvattenpolicy tillämpas vid 
exploatering av marken.

Kumulativa effekter

FÖPen innebär att mark som idag används 
som jordbruk, betesmark eller skogsmark tas i 
anspråk för bland annat blandad bebyggelse 
och industri. Hur mycket jordbruksmark som för-
svinner på lång sikt i kommunen och regionen 
hänger samman med planeringen av tillgängliga 
markresurser samt hur markanspråket för bostä-
der och verksamheter kan minskas i framtiden. 

Planförslaget bedöms medföra små negativa 
konsekvenser för den regionala livsmedelsför-
sörjningen i ett generationsperspektiv, om beho-
vet av regional självförsörjning ökar i framtiden.

Delar av den mark som idag ofta är betesmark, 
som tas i anspråk för bebyggelse har såväl kul-
turhistoriska värden som naturmiljövärden. En 
landskapshistorisk analys visar att samtliga kul-
turhistoriska värdekärnor inom planområdet tas i 
anspråk för exploatering. Förlusten av dessa ger 
negativa effekter på kulturmiljö och landskapsbild 
och den sammantagna effekter av ianspråkta-
gandet minskar den historiska läsbarheten av 
området. Den sammanlagda arealförlusten av 
betesmark över tid samt i kommunen minskar 
livsmiljöerna för arter knutna till betesmarker, vil-
ket ger en negativ påverkan för dessa arter. Även 
spridningssambanden för berörda arter kan på-
verkas negativt. Ianspråktagandet av betesmar-
ken inom planområdet medför således negativ 
påverkan lokalt inom planområdet och ger även 
en liten negativ påverkan i den kommunala ska-
lan för såväl kulturmiljö som naturmiljö.

Den ökning av hårdgjorda ytor som föreslagen 
markanvändning medför kan sammantaget med-
föra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ytvatten. Det avrinnande vattnet från planområdet 
avleds direkt eller indirekt, via Vallby åns tillflöde, 
till två ytvattenförekomster vilkas fastställda miljö-
kvalitetsnormer i nuläget inte uppfylls.
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Social konsekvensanalys (SKA)
Läs mer: Bilaga 8

Den sociala konsekvensanalysen är inspirerad av 
Göteborgs stads modell för social konsekvens-
analys (SKA). En social konsekvensanalys består 
av en nulägesanalys med slutsatser och knäck-
frågor som ska ge inspel till pågående arbete, 
samt en konsekvensbeskrivning av liggande 
planförslag.

I nulägesanalysen sammanställs sociala värden 
och dessa sätts i relation till de övergripande mål 
kommunen har för ortens utveckling. I efterföljan-
de steg implementeras slutsatser från nuläges-
analysen i förslagsarbetet inom planen. Därefter 
genomförs en konsekvensbeskrivning av planför-
slagets sociala konsekvenser utifrån de sociala 
värden identifierade i nulägesanalysen.

SKA-verktyget utgår från fyra teman och fem skal-
nivåer. Tematiskt utgår vi från aspekterna: Sam-
manhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identi-
tet. Från en detaljerad skala till områdets roll och 
relation i sitt omland, i kommunen, i regionen och 
så vidare.

Sammanställda rekommendationer 

1. SAMMANHÅLLEN STAD

Bygg vidare på det som är bra med enklaverna 
av bostäder. Var noga med att gemenskapen och 
sammanlänkningen inom grannskapen inte går 
förlorad vid framtida planering.

Definiera tydligare vad som menas med centrum 
i Kode. Handlar det om en tydlig mittpunkt? Sam-
ling av funktioner? En mer stadsmässig karaktär?

Mobilitet anpassad för fler typer av vardagsliv 
(gäller till exempel placering av hållplatser, bytes-
tider, avgångar och samlokalisering av funktio-
ner).

E6:an och Bohusbanan är viktiga länkar, men de 
skapar lokala barriärer som begränsar vidare ex-
ploatering i öster.

Vuxenperspektivet dominerar på bekostnad av 
ungas mobilitet.

2. SAMSPEL

Stärk ungdomsperspektivet: prata med ungdo-
marna i stället för om dem. Undersök placering 
av en egen hängplats utifrån ungdomarnas be-
hov.

Värna de fria gröna öarnas funktion för lek och 
samspel.

Tillgängliggör mer tätortsnära rekreation och på 
fler sätt, för olika invånargrupper och olika akti-
viteter. Se detta som en potential för närboende 
såväl som för kommunens övriga invånare.

Samla funktioner som möjliggör möten över grän-
ser (ålder, intressen etc.). Detta gäller även offent-
liga funktioner.

Centrum som mötesplats - kommersiellt/icke 
kommersiellt, formellt/informellt.

3.VARDAGSLIV

Bredda näringslivsstrukturen för att öka dagbe-
folkningen och sysselsättningsmöjligheterna. 
Utgå från det befintliga näringslivet och addera 
lokaler för co-working, restaurang och möten.

Gör en studie av flyttkedjor - vem flyttar till och 
från Kode? Vilka är stegen som saknas, och vad 
krävs för att Kode ska kunna erbjuda detta?

Planera mer utifrån hur olika funktioner ska an-
vändas tillsammans i vardagslivet. Detta kan 
exempelvis gälla placeringen av den nya skolan, 
idrottshall eller pendelparkering.

Öka valmöjligheterna i boendet för att minimera 
negativa inlåsningseffekter, exempelvis genom 
att addera fler boendeformer och mindre 
boendestorlekar.
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SAMSPEL

Informella mötesplatser (tex hängplatser för ung-
domar) framkommer inte i förslaget.

Föreslagen grönstruktur förväntas erbjuda ett 
större utbud av aktiviteter samt tillgängliggöra 
mer av den tätortsnära naturen.

FÖPen och Grönstrukturplanen föreslår att Bräck-
eskogen, Långelandsskogen och Tungesko-
gen kopplas samman med Kvarndammen och 
Halltorpskogen, vilket skapar sammanhängande 
gröna stråk.

Exploatering föreslås främst på skogsmark eller 
jordbruksmark, vilket innebär en risk att tillgång-
en till rekreation påverkas.

Sammanlänkningarna av grönstruktur är otydlig i 
förhållande till markanvändningskartan.

Förslaget innehåller inga parker i centrala Kode 
utöver en mindre pocketpark.

Bibliotek och kulturverksamhet (kulturskola och 
allmän kulturverksamhet) planeras i anslutning till 
äldreomsorg, skola och station.

Planering av idrottshall pågår, men placering är 
inte utredd.

En blandning av kommersiella/ icke kommersiella 
platser (tex kulturverksamheter) i centrum skapar 
en variation av mötesplatser i centrum.

Stärkta GC-kopplingar med stationen som mitt-
punkt ökar förutsättningarna för centrum som 
mötespunkt.

Den föreslagna flytten av Lunnevi idrottsplats 
innebär en mer central och tillgänglig mötesplats.

Sociala konsekvenser av Utvecklingsstrate-
gi, Mark-och vattenanvändningskarta samt 
Förutsättningar och riktlinjer.

SAMMANHÅLLEN STAD

Planförslaget innebär en ökad exploatering av 
bostäder i anslutning till enklaverna, vilket kan 
göra dess fysiska sammanlänkningar starkare, 
men sociala sammanhållning svagare.

Förslaget definierar stationsområdet som en tyd-
lig centrumpunkt av samlade funktioner.

Riktlinjerna för exploatering kan genomföras på 
många olika sätt och innebära olika typologier, 
vilket gör förslaget svårbedömt.

Mer samlade och centralt placerade hållplatser 
samt förbättrade kopplingar för gång och cykel 
mellan tätortens omland och centrum gör mobili-
teten mer anpassad för pendling i vardagslivet.

FÖPen anger att 70% av alla skolelever bor utan-
för Kode tätortsavgränsning. Detta gör det svårt 
att bedöma mer exakt hur mobiliteten i förhållan-
de till vardagsliv ser ut.

Föreslagna vägar över eller under Bohusbanan i 
ett centralt och tillgängligt läge förväntas minska 
barriärverkan mellan Kodes östra och västra sida, 
samt ge bättre pendlingsmöjligheter.

Prioriteringen av starka GC-stråk påverkar ungas 
mobilitet på ett positivt sätt.

Förslaget beskriver främst större gång-/cykelstråk 
för exempelvis pendling mellan omland/kollek-
tivtrafik, vilket gör den lokala mobiliteten svårbe-
dömd.

Främja rörelserikedom och friheten att ta sig fram 
på egen hand. Stärk mobiliteten genom att samla 
och koppla ihop funktioner, exempelvis genom 
att prioritera sammanhängande gång- och cykel-
stråk.

4. IDENTITET

Kode har en stark och rotad identitet. För att 
bygga vidare och forma en stark positiv identitet 
behövs en strategi för hur planprocessen drivs 
utifrån ett identitetsperspektiv, inte bara ett fram-
driftsperspektiv.

Utred utbyggnadsordningen för att undvika ris-
ken att förstärka frånkopplade boendeenklaver. 
Vad som byggs och i vilken ordning kommer 
starkt att påverka Kodes identitet.

Utifrånperspektivet - utnyttja planprocessen för 
att bygga en positiv bild av Kode.

Arbeta för att addera fler anledningar att besöka 
och stanna upp i Kode - både temporärt och per-
manent.

Arbeta i löpande dialog - lyhördhet, kunskapsin-
hämtande och gemensamt utvecklande.

Temat är bristande - kräver fördjupat underlag. 
Studera till exempel befolkningssammansättning-
en för att se hur bilden av orten hänger ihop med 
verkligheten.

De sociala konsekvenserna av planförslaget är 
bedömda utifrån värden och utmaningar defi-
nierade i nulägesanalysen, och jämförs mot ett 
oförändrat läge (nollalternativet) där dagens över-
siktsplan (ÖP2010) gäller. Bedömningen är upp-
delad efter nulägesanalysens fyra teman, och har 
fokuserat på FÖPens Utvecklingsstrategi, Mark-
och vattenanvändningskarta samt Förutsättningar 
och riktlinjer.
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Kode. Cirka 1000 nya bostäder föreslås vilket 
beräknas ge cirka 2 400 nya invånare. Nya in-
vånare, arbetsplatser och service inbringar skat-
teintäkter och utbyggnad av FÖPen genererar 
intäkter vid försäljning av planlagd kommunalägd 
mark. Genomförandetiden för utbyggnaden av 
FÖPen bedöms till cirka 30 år, vilket medför en 
utbyggnadstakt på cirka 65–70 bostäder per år. 

En bedömning av ekonomiska konsekvenser för 
FÖPen är mycket osäker då den är översiktlig 
och bedömer konsekvenser på lång sikt. När nya 
detaljplaner planeras görs en mer detaljerad eko-
nomisk bedömning av intäkter och kostnader. 

FÖPen innehåller åtta föreslagna utbyggnadsom-
råden. Inom 0–500 metersradien från tågstatio-
nen föreslås det en högre och tätare bebyggelse 
som innefattar bostäder i form av lägenheter men 
även verksamheter, handel och service. Utanför 
500 metersradien föreslås det bostäder i form av 
flerbostadshus men även en mindre del radhus/
kedjehus och inte lika hög och tät bebyggelse 
som den inom 500 metersradien. Tanken är att 
bygga ut områdena inom 500 metersradien först 
och sedan gå vidare med områdena utanför 500 
metersradien. Både äganderätt, hyresrätt och 
bostadsrätt föreslås för att locka olika typer av 
målgrupper. Vid byggnation av flerbostadshus 
skapas generellt en flyttkedja där en del äldre 
invånare flyttar till flerbostadshus från sina vil-
lor. Detta medför ofta att villan blir tillgänglig för 
yngre invånare, oftast med barn, vilket skapar ett 
effektivt utnyttjande av bostäder. Nya flerbostads-
hus, nya verksamheter, ny handel och service 
inom 500 metersradien medför ett rikare utbud, 
fler arbetstillfällen och medför sannolikt även att 
befintlig handel och service får ett större kundu-
nderlag. 

VARDAGSLIV

Fler bostäder och nya verksamheter skapar un-
derlag för nya arbetsplatser.

Ändring av markanvändning i befintligt verksam-
hetsområde kan påverka det lokala näringslivet 
negativt.

Tillförandet av flerbostadshus med lägenheter 
i varierande storlekar förväntas ge nya typer av 
flyttmönster i och till Kode.

Mer sammanlänkat vardagsliv med skola, pend-
ling och idrottsanläggning på samma ställe.

Befintlig skola föreslås utökas från 2 till 4 våning-
ar på sikt, vilket ligger i linje med ett samlat cen-
trum. Konsekvenserna av detta är dock i nuläget 
svårbedömda, bl.a. utifrån trafiksituation.

Förskolor ska enligt förslaget placeras så att de 
underlättar det vardagliga livet vid hämtning/läm-
ning.

Förslaget föreslår ett mer blandat bostadsutbud 
som kompletterar det befintliga beståndet. Den 
större variationen av upplåtelseformer minimerar 
negativa inlåsningseffekter i boendet.

Föreslagen grönstruktur förväntas främja rörelse-
friheten mellan bostad och natur.

Mer sammanhängande GC-stråk kopplar ihop 
viktiga målpunkter, vilket innebär ett mer jämlikt 
transportsystem med större rörelsefrihet.

IDENTITET

Den stora föreslagna exploateringen förväntas 
förändra Kodes mer småskaliga karaktär till mer 
tät och stadsmässig. Förtätningen av stationslä-
get blir särskilt viktig för Kodes identitet.

Exploatering föreslås i anslutning till samtliga av 

FÖP-områdets värdefulla kulturmiljöområden, vil-
ket riskerar påverka ortens befintliga identitet.

Planförslaget föreslår en utbyggnadsordning som 
startar kring centrum samt i områdena Ö Guntorp 
och Ö Halltorp. Det finns en eventuell risk att de 
enklaste lägena blir bebyggda först, vilket sna-
rare skulle sprida ut orten innan t.ex. service, cy-
kel- och gångstråk är etablerade. Viktigt att en ny 
centrumbildning går hand i hand med bostadsut-
vecklingen.

I den fortsatta planprocessen blir det viktigt att 
inte bara arbeta med en lokal medborgardialog, 
utan även ta med omland/Kungälv i stort. Även 
strategiska och välavvägda kommunikationsin-
satser behövs.

Sammanlänkning och tillgängliggörande av 
grönstruktur anses ge positiva konsekvenser för 
Kodes naturkaraktär, och kopplar samman orten 
med dess omland.

Ett tydligare resonemang kring dialog och för-
ankring genom planprocessen efterfrågas för att 
driva identitetsfrågan vidare.

Ekonomiska konsekvensanalys (EKA)
Läs mer: Bilaga 9

I Kode finns det möjlighet att förtäta inom be-
fintlig bebyggelse. Att förtäta är positivt ur ett 
ekonomiskt perspektiv då befintlig infrastruktur 
kan nyttjas. I de fall där kapaciteten överskrids 
krävs dock nya investeringar på gator, gång- och 
cykelbanor, vatten och avlopp etcetera. FÖPens 
vision är att stationssamhället Kode är en självklar 
del av Storgöteborg med god kollektivtrafik och 
pendlingsavstånd till grannkommunerna. För att 
lyckas med detta krävs stora investeringar som 
på sikt resulterar i goda ekonomiska effekter för 
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Värdet (intäkten) av utbyggnadsområdenas 
byggrätter bedöms grovt hamna på cirka 900 
miljoner kronor. Kostnaden (exempelvis utbyggd 
infrastruktur och parkområden) inom utbygg-
nadsområdena bedöms grovt hamna på cirka 
250 miljoner kronor. Alla utbyggnadsområden 
bedöms genomförbara då de beräknas ha högre 
intäkter än kostnader. Exploateringsnettot för 
utbyggnadsområdena beräknas till cirka 630 mil-
joner kronor. Exploateringsnettot för kommunens 
del (kommunen äger idag  cirka 20 procent av 
utbyggnadsområdena) bedöms till cirka 125 miljo-
ner kronor. Den totala kostnaden för kommunala 
följdinvesteringar som krävs för genomförandet 
av FÖPen bedöms till cirka 400 miljoner kronor. 
Stadsbyggnadsnettot (kommunens exploate-
ringsnetto – kommunens följdinvesteringar (t.ex. 
skolor, äldreboende, vägar, gång- och cykelbanor 
m.m.) resulterar därmed i en förlust på cirka 300 
miljoner kronor. Förlusten bör finansieras med 
hjälp av skattemedel.

Bohusbanan föreslås att överbyggas med gata 
och gång- och cykelbana, vilka bör finansieras 
med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, 
exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal. En 
översiktlig kostnadsbedömning visar att den to-
tala kostnaden för föreslagen åtgärd hamnar på 
cirka 100 miljoner kronor. Dessa ingår i uppskatt-
ningen av kommunens följdinvesteringar.



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

121

9  FORTSATT PLANERING 
OCH ARBETE
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Fortsatt planering och  
arbete

Den fördjupade översiktsplanen ska vara under-
lag för kommande planläggning, exploatering 
och utveckling av Kode.

Översiktsplanen ÖP 2010 i Kungälv utgår från att 
utvecklingen ska vara hållbar och planeringen 
strävar mot ett samhälle i balans. Att klara 
omställningen till ett hållbart samhälle kräver 
åtgärder på flera områden, där kommunen har ett 
stort ansvar. Några framgångsfaktorer är särskilt 
viktiga i genomförandefasen av FÖP är

• Politisk vilja

• Medborgardialog

• Inga avsteg från kollektivtrafikens utveckling

Här redovisas översiktligt behov av fortsatt pla-
nering och arbete som krävs för att uppnå den 
fördjupade översiktsplanens mål och riktlinjer.

Arbetsområden som identifierats av särskild vikt 
för uppfyllelse och uppföljning av utvecklingsstra-
tegin listas nedan:

Exploatering/planläggning
I det kommande arbetet med planläggning/mar-
kanvisningstävlingar ska FÖPen och dess rikt-
linjer användas som underlag. Detta gäller även 
planläggning/exploatering av privat mark. FÖPen 
utgör även ett stöd och riktlinje i kommande 
bygglovsgivning.

Processen avseende god gestaltning av-
ser både arbetet inom planprocessen 
och behovet av ett övergripande arbe-

te med Kulturmiljö/Arkitekturprogram.                                                                          
I det  kommande planarbetet ska de sociala 
frågorna hanteras utifrån den framtagna sociala 
konsekvensanalysen (SKA). En viktig fråga är ut-
byggnadsordningen som behöver utgå från de 
centrala delarna för att inte nya enklaver ska ska-
pas. Dessutom är kopplingen till stationen med 
gång- och cykelbanor en förutsättning för både 
nya och befintliga områden.

Infrastruktur Trafik
Kollektivtrafiken har en avgörande roll för resan-
det och utvecklingen i Kode och det är viktigt 
att den kommunala trafikplaneringen synkas 
med den statliga/ regional planeringen. Den 
fortsatta dialogen med Trafikverket, VGR, Väst-
trafik och GR om hur ett vidare arbete sker för 
att uppnå satta mål i FÖPen (och Trafikplan 2017) 
och Målbild tåg 2035 måste ske.

I FÖParbetet förordas alternativ 3 söder om 
Hedsvägen med en brolösning. Alternativet be-
döms innebära förhållandevis mindre ingrep i 
befintlig struktur och bebyggelse och samtidigt 
ge en någorlunda central placering. Förslaget 
kan samordnas med en eventuell omvandling av 
det centrala verksamhetsområdet söder om Hed-
vägen till bostadsområde. 

Utöver detta alternativ som är för både biltrafik, 
cykel och gående så krävs ytterligare passage 
för gående och cyklister för att inte järnvägen nu 
samt med en framtida utbyggnad till dubbelspår 
ska skapa en barriär. Dessutom förslås en lösning 
med gång- och cykeltunnel vid stationen.

Ytterligare utredningar och studier krävs avse-
ende hur dessa lösningar både tekniskt och 
ekonomiskt kan genomföras.

I dag är det flera väghållaransvariga inom Kode 
tätort vilket ställer krav på samverkan och behov 
av en översyn av väghållaransvaret. Det behöver 
planeras för vem som anlägger vad, vägförening, 
kommunen eller Trafikverket.

Infrastruktur Vatten -och avlopp
För att genomföra en byggnation i enlighet med 
FÖPen kommer det med stor sannolikhet krävas 
utbyggnation och förnyelse av befintliga va-an-
läggningar inom Kode. Stora delar av lednings-
nätet är ifrån 1970-talet och börjar nå slutet på sin 
tekniska livslängd och har därför ett kommande 
stort behov av förnyelse. Utöver detta så behöver 
de större överföringsledningarna ifrån Ytterby 
vara på plats innan ytterligare nybyggnation kan 
ske i Kode. 

Föreslagen exploatering kommer att ingå i kom-
munalt verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten. 

Grönytor, Park, Rekreation och Eko-
systemtjänster
Grönstrukturplanen är ett styrdokument för kom-
mande utveckling av grönytor i Kode. Avsikten är 
att det ska vara ett levande dokument som ska 
revideras efterhand. Grönstrukturplanen innehåll-
er både ytor på kommunal och privat mark. Vissa 
områden och förslag kommer att hanteras i kom-
mande planläggning och exploatering medan 
andra är idéer som eventuellt kan förverkligas.

De parkytor som ansluter till, eller ingår i exploa-
teringsområden vid nybyggnation av lokaler, bo-
städer, infrastruktur ska i huvudsak exploatering-



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

123

för rening av dagvattnet för att förbättra vatten-
kvalitén i recipienten.

Det krävs ett gemensamt ansvar i kommunen 
både för investering och drift för hantering av 
skyfall som inte ingår i dagvattenhanteringen i 
kommande exploateringar. Dessa ytor kan även 
vara tänkta som parkytor eller för dagvattenhan-
tering.

Redan i nuläget krävs åtgärder vid Vallbyåns bi-
flöde som översvämmas tex genom meandring 
av bäcken.

en bekosta. Samarbete mellan fastighetsägare 
och andra aktörer runt grönytor ska undersökas 
och finnas med i tidiga avtal, för att tillsammans 
kunna utnyttja och finansiera ytor över och under 
mark (dagvatten och växtbäddar) och skapa en 
hållbar och vacker utemiljö.

För att genomföra grönstrukturplanen behöver 
kommunen äska pengar, söka bidrag (LONA, 
Boverket) för ett flertal projekt, som pekas ut i 
Grönstrukturplanen för att utvecklas i hanteringen 
av dagvatten. Detta ska i tidigt skede planeras i 
samarbete med park och VA för denna gemen-
samma yta. Flertal ytor ägs inte av kommunen 
utan berör andra intressenter.

För att säkerställa möjligheten för allmänheten att 
använda grönområden såsom närströvområden 
samt för kommunen att utveckla områdena, be-
höver kommunen se över möjligheten att köpa 
mark för att få rådigheten.

Klimatanpassning
För att hantera ökade flöden behöver krav stäl-
las vid planeringen av ny bebyggelse. Det gäller 
bland annat höjdsättningen inom exploaterings-
området, att ytor avsätts för dagvattenhantering 
och att hänsyn tas till skyfallsvägar så att dessa 
inte byggs för. För att förhindra påverkan på reci-
pienten bör det dessutom planeras för släckvat-
tenhantering, speciellt från särskilt förorenande 
markanvändning såsom industriområden.

Huvuddelen av de föreslagna områdena för för-
tätning och ny exploatering ligger inom området 
för Vallbyåns biflöde. Längs med Vallbyån finns 
ytor som identifierats som översvämningsytor där 
Valbyåns biflöde kan dämma upp mot befintlig 
mark. Här föreslås att grönytor sparas för att han-
tera översvämningen. Ytorna kan även utformas 
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INLEDNING

Under våren 2021 har Kungälvs kommun tagit hjälp av 
elever och medborgare i Kode för att ta reda på vad de som 
bor, verkar och vistas i Kode tycker och tänker om Kode, nu 
och i framtiden! 

Kungälvs kommun vill tacka alla som tagit sig tid att svara 
på enkät och kartformulär. I denna redogörelse har svaren 
sammanställts och vi har särskilt belyst de synpunkter som 
förekommer ofta. Synpunkterna har givit oss mer kunskap 
och infallsvinklar som kommer undersökas vidare i arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen för Kode. 

Syftet med den tidiga dialogen var att involvera med-
borgare, och för att få era synpunkter på vad ni tycker och 
tänker kring Kode och Kodes utveckling. Det hjälper oss 
framåt genom att kommunen nu vet mer om vad vi behöver 
fördjupa oss i samt vad som är viktigt att jobba lite extra 
med i just Kode. 
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BAKGRUND
VAD INNEBÄR EN FÖRDJUPAD 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR KODE?

Under våren 2021 har en medborgardialog genomförts i 
två steg: en generell dialog för samtliga medborgare och 
en dialog riktade till elever. Kommunen riktade även en 
specifik enkät till företagarna i Kode, men då enbart ett svar 
inkom har en sammanställnings inte varit möjlig. 

Medborgardialogen bestod av en enkät och kart-
formulär som publicerades på kommunens hemsida 
mellan 17 maj och 15 juni. 
Dialog med elever och lärare genomfördes med hjälp 
av rektor och lärare på Kode- och Tunge skola under 
feb-april 2021. 

I Kode finns närhet till hav och skog. Allt man 
behöver finns i Kode. (kvinna 25-39)

Kode är ett litet samhälle där ”alla känner alla” och 
hjälps åt. (kvinna 25-39)

Kode är ett trevligt samhälle med gångavstånd till 
skola, affär och tågstation. (kvinna 40-65)

Kode är ett litet samhälle med närheten till natur 
åkrar. Ingen storstadskänsla som Ytterby tyvärr har 

fått. (man 18-25)

Kode är den lilla byn med allt! (man 25-39)

Kode är en lantlig förort med bra kommunikationer. 
(man 40-65)

Medborgardialogen har gjort det möjligt att ta del av vilken 
bild Kodes invånare har av Kode. Dessutom åskådliggör 
medborgardialogen om vad Kodes invånare vill förbättra. 
Du som bor, verkar och vistas i Kode vet mest om tätor-
tens styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Med-
borgardialogen genomförs tidigt i processen att ta fram 
en fördjupad översiktsplan och utgör, tillsammans med till 
exempel utredningar, ett viktigt underlag för kommunen. 
Medborgardialogen är även ett verktyg för att synliggöra 
det arbete som kommunen genomför inom den långsiktiga 
planeringen. Dina åsikter och tankar är ett viktigt underlag 
för kommunen!

Sedan mars 2021 pågår arbetet med att ta fram en för-
djupad översiktsplan för Kode tätort. En översiktsplan är 
kommunens långsiktiga strategi för hur mark- och vatten-
områden och bebyggda områden ska användas, utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen gäller för hela kommu-
nen och är vägledande för arbetet med detaljplaner. En 
fördjupad översiktsplan gäller för en geografiskt avgrän-
sad del, i det här fallet Kode tätort. Det ger möjlighet att 
mer i detalj beskriva kommunens vilja, förutsättningar och 
utmaningar för tätorten.

MEDBORGARDIALOG 2021

VARFÖR MEDBORGARDIALOG?

VART GICK DET ATT DELTA I 
MEDBORGARDIALOGEN? 

DELAKTIGHETSTRAPPAN
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MÖJLIGHET ATT DRA SLUTSATSER

HUR HAR                    
MEDBORGARDIALOGEN 
SAMMANSTÄLLTS? 
Enkäten bestod av 12 frågor där fritextsvar var möjlig på de 
flesta av frågorna. De som har deltagit har därför kunnat be-
svara frågorna med egna beskrivningar. Svaren i fritext har 
hjälp oss få ut så mycket som möjligt av svaren, då covid-19 
pandemin försvårade fysiska möten för dialog.

Kartformuläret möjliggjorde att deltagande kunde marke-
ra platser på en karta utifrån olika kategorier (Bra, Dålig, 
Utveckling och Neutral) och skriva en kommentar kring 
platsen. 

Resultatet av enkäten och kartformuläret presenteras med 
hjälp av kartor, ordmoln, citat och sammanfattande texter. 

Den här sammanställningen är en sammanfattning av med-
borgardialogen. 

I enkäten fanns det en fråga med möjlighet att beskriva 
Kode med ett ord. Svaret på denna fråga har sammanställts 
i ett så kallad ordmoln som genererar storleken på ord, ba-
serat på hur frekvent det ordet har använts.

Citat används för att komplettera kartor och löptext. Med 
citat går det att få en bredare och mer levande uppfattning 
av vad som inkommit i medborgardialogen. I enstaka fall 
har uppenbara stavfel rättats till.

De sammanfattade texterna är en sammanslagning av de 
vanligaste förekommande svaren, mer eller mindre tolk-
ning har varit nödvändig.  

Resultatet från kartformulären har sammanställts i kartor 
för respektive kategori (bra, dålig, utveckling och neutral). 
I kartorna redovisas punkterna som medborgarna själva pe-
kat ut markerade med färgkod. Till kartorna kopplas sedan 
kommentarer som berättar om de olika plasterna.  

Frågor med svarsalternativ har sammanställts i diagram.

Eftersom antalet svarande på medborgardialogen är rela-
tivt få i relation till antalet boende i Kode kan inga säkra 
slutsatser dras av medborgardialogen. Bland de svarande 
finns också en överrepresentation av åldersgruppen 40-
65år, vilket innebär att dialogen inte var fulltäckande över 
alla åldrar. Ungdomar var en sådan grupp där deltagande 
saknades helt. Resultatet från medborgardialogen kan dock 
ändå bidra med viss kunskap om hur boende eller besö-
kande i Kode kan uppleva tätorten. Det ger kommunen 
värdefull information om Kode och lyfter fram idéer eller 
möjligheter från olika perspektiv. Resultatet med tillhöran-
de beskrivningar är en tolkning av enskilda och subjektiva 
uppfattningar av platser och området. Samma plats kan av 
en person uppfattas som tråkig men vara en annan persons 
favoritplats. 

KARTOR

ORDMOLN

CITAT

SAMMANFATTANDE TEXTER

DIAGRAM
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MEDBORGARDIALOGEN
METOD OCH GENOMFÖRANDE

FRÅGORNAS FORMULERING

Medborgardialogen genomfördes digitalt i form av en en-
kät och ett kartformulär. Enkäten bestod av 12 frågor, där 
majoriteten av frågorna gav möjlighet till fritextsvar. För 
att få information och synpunkter kring specifika platser i 
Kode kompletterades enkäten med ett digitalt kartformu-
lär. Kartformuläret möjliggjorde att de som svarade kunde 
markera ut platser på en karta utifrån olika kategorier och 
skriva en kommentar kring platsen.
 
Information om enkäten publicerades på kommunens soci-
ala medier. Information om medborgardialogen spreds även 
på affischer runt om i Kode samt kontakt via föreningar för 
att sprida informationen om den pågående dialogen. 

Det flesta frågorna gav möjligheten för deltagare att svara 
i fritext, och endast några få hade svarsalternativ. Kommu-
nen har under pandemin inte har haft möjlighet att föra di-
alog genom platsbesök och prata med medborgarna direkt. 
Anledningen till att fritext valdes var för att få ut så mycket 
som möjligt av frågorna genom att ge medborgarna möjlig-
het att med egna ord förklara sina tankar och åsikter. 

Till kartformuläret fick deltagande välja kategorier och pla-
cera dessa i en karta. Deltagande kunde välja mellan katego-
rierna Bra, Dålig, Utveckling eller Neutral och gavs sedan 
möjligheten att skriva i fritext om den platsen de valt att 
markera.

FRÅGOR TILL WEBBENKÄT

• Vad karaktäriserar Kode? 

• Vad finns det för värden i Kode? Vad är bra/mindre 
bra?

• Hur ser du på förutsättningarna för människor i   
olika invånargrupper att bosätta sig i Kode? 

• Hur ser du på Kode som en plats för barn och  unga?

• Känner du dig trygg i Kode?

• Vad upplever du som tryggt/otryggt?

• Hur reser du oftast i vardagen? 

• Vad skulle få dig att resa mer hållbart?

• Hur ser en bra/attraktiv bytespunkt för kollektiv   
trafik ut för dig?

• Vart är centrum i Kode? Hur tror du att det kom      
mer utvecklas och växa i framtiden?

• Vill du att det blir fler invånare i Kode?

• Hur tror du att Kode har utvecklats fram till 2050?

DELTAGANDE
Enkäten besvarades av 213 personer med olika kopp-
lingar till Kode. De flesta av de svarande är boende i 
Kode tätort eller strax utanför. En del av dessa skrev 
att de även arbetar i Kode. Övriga var arbetande i 
Kode eller besökare/uppväxta. 

Totalt svarade 201 personer på kartformuläret. 

Antal

50
40
30
20
10

Ålder 0-12 12-18 18-25 25-39 40-65 65+

Av de deltagande var 57%kvinnor och 43% män
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WEBBENKÄT SAMMANSTÄLLNING

KODE – EN TÄTORT NÄRA HAVET, 
LANDBYGDEN, NATUREN OCH STADEN.
Kode karaktäriseras av småskalighet och närhet. De boen-
de i Kode uppskattar   närheten till hav, landsbygd, natur 
och stad. Kode är en mindre ort där medborgarna finner 
lugnet, tryggheten och gemenskapen bland den karaktärsgi-
vande villabebyggelsen. Den omgivande naturen och jord-
brukslandskapet är en viktig del av ortens karaktär och den 
lantliga atmosfären beskrivs återkommande som positiv och 
eftersträvansvärd. Förutsättningarna för barn och unga är 

”Det är nära till allt och det finns skogar, vägar att 
cykla på, lekplatser och det är inte så mycket bilar.” 

(elev i årskurs 3)

”Tråkig framsida, men trevligt när man väl kommit 
in.” (man 40-65)

Kode karaktäriseras av sin unika natur och det 
jorbrukslandskap som finns där. Det stora slättland-

skapet runt Solberga och Kode samt närheten till 
havet i väster och storskogen i öster.Närheten till 
kommuniktioner och storstaden gör Kode unikt. 

(man 40-65)

Kode är en trygg ort som lyckats växa kontrolle-
rat och utan att tappa sina attraktiva grundvärden. 
Det är nära till den basservice man kan behöva och 
samtidigt nära till hav och fina skogsmiljöer. Många 
av oss har bott här länge och känner varandra och 
orten. Det är en bra blandning åldersmässigt och 

vad man utövar för yrke. (man 65+)

Kombinationen av livet på landet och närheten till 
storstaden. (man 18-25)

Vackra omgivningar, värdefull jordbruksmark med 
vackert slättlandskap, fina skogsområden samt hav 
och kust. Gång- och cykelavstånd till viktig kollek-

tivtrafik. (kvinna 65+)

goda eftersom det finns bra miljöer för barnen att leka och 
röra sig fritt på. Järnvägen och buller från E6 upplevs som 
negativa faktorer som karaktäriserar tätorten. 

I Kode finns goda pendlingsmöjligheter och grundläggande 
service. Samtidigt som många beskriver utbudet av service 
som bra i Kode efterfrågas det utveckling av service och 
centrum, då centrum  idag i princip är helt obefintligt. Kol-
lektivtrafiken skulle kunna förbättras genom fler avgångar 
mellan Kungälv och Kode och mellan Kode och övriga delar 
av kommunen. Det finns ett behov av cykelvägar till när-
liggande områden och havet då det i dagsläget är otryggt 
att cykla på de smala landsvägarna kring Kode.  Det saknas 
även trottoarer och övergångsställen på vissa platser inne i 
tätorten.

Kode kan även karaktäriseras av avsaknaden av saker att 
göra, vilket ger Kode karaktären av att vara tråkigt. Det 
hade kunnat förbättrats med elljusspår, ordentliga gångsti-
gar och fler platser för spontanidrott. 
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KODE – MEDBORGARNAS BESKRIVNING 
AV KODE MED ETT ORD
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KODE – EN VILLATÄTORT

Det finns många värden i det villaområde som Kode är idag 
och flera uttrycker att det är en bra plats för barnfamiljer 
och att det finns en god samhörighet där alla är välkomna. 
Men förutsättningarna för olika invånargrupper att bosätta 
sig i Kode beskrivs som bristande eftersom att det finns en 
avsaknad av hyresrätter och billigare bostadsrätter. Bristen 
på varierande boendeformer utgör ett hinder för många in-
vånargrupper. För exempelvis studenter, äldre, hushåll med 
endast en inkomst eller personer som saknar ekonomiska 
resurser beskrivs utbudet som begränsat. Ungdomar eller 
studenter kan ha svårt att hitta en lämplig bostad. Flera 
skriver dock att ungdomar sannolikt är måttligt intresse-
rade acv att bo i Kode, bland annat då platser för socialt 
umgänge beskrivs som obefintliga. Liknande problem finns 
även för äldre som vill sälja sin villa men bo kvar på orten, 
eller frånskilda personer. 

Pendlingsmöjligheterna i Kode är bra men bristen på hy-
resrätter och billigare bostäder tillsammans med bristen på 
service (apotek, restauranger, café, gym, etc.), mötesplat-
ser och aktiviteter tillsammans beskrivs som problematisk 
för flera invånargrupper, både ur ekonomiska och sociala 
aspekter. 

”Idag saknas nästan helt förutsättningar för 
människor som inte kan köpa villa att bosätta sig i 

Kode.” (man 40-65)

”Kode är än så länge en fin plats för barnfamiljer. 
Ungdomar kanske inte är så intresserade av att bo i 
Kode. Knappast studenter heller. Det är bra att det 
finns bostad för äldre och ensamstående.” (kvinna 

40-65)

”Dåligt med lägenheter, både stora och små! Många 
som säljer sina hus vill bo kvar i Kode, men finns få 
möjligheter. Ungdomar tvingas att flytta från Kode 
mot sin vilja. Har du inte möjlighet att köpa villa, 

är det svårt att bo här!” (kvinna 40-65)

Barnfamiljer med två vuxna har goda förutsättning-
ar. För dem med en eller låg inkomst är det svårare 
pga. få hyresrätter. Det vore bra med fler hyresrät-
ter i området för att yngre och äldre skall kunna bo 

kvar. (man 25-39)

Dåliga förutsättningar, enformigt boende. Passar 
barnfamiljer och pensionärer, ungdomar, studenter 
och ensamstående har svårt att hitta lämpliga bostä-

der. (man 40-65)

Det är nästan bara familjer som kan bo här. Finns 
väl några lägenheten men det är otroligt begränsat.

(kvinna 25-39)

Kode är jättebra för barnfamiljer och ensamståen-
de.(kvinna 18-25) 
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KODE – EN BRA PLATS FÖR 
BARNFAMILJER

”Jag tycker att en stor fördel med Kode är att det är 
just mycket barnfamiljer. Mina tidigare upplevelser 
när det blandas olika invånargrupper i ett område 

är tyvärr negativ.” (kvinna 18-25)

Toppen ort att växa upp på, dock är det tydligt 
att det saknas en mötesplats för ungdomarna. De 

härjar nu vid Hede förskola och förstör.
 (kvinna 25-39)

Superbra område för barn. Bilfria skolvägar, många 
lekplatser, skog.

Inte mkt att hitta på för 15-17-åringar. (Kvinna 
25-39)

Kode är en bra och trygg plats för barn och unga. Det finns 
flera områden med mycket lite trafik där barnen kan leka, 
bra naturområden och flera aktiviteter för barn. Tillgång till 
förskola beskrivs som bra men brist för äldre barn. 

Återkommande är dock bristen på aktiviteter och saker att 
göra för unga och ungdomar. För barn finns mycket kvali-
teter i Kode, men många lyfter att när barnen kommer upp 
i åldrarna finns det begränsat med aktiviteter och mötes-
platser. Scoutkåren och fotbollsklubben nämns som positi-
va, men utöver dessa är utbudet begränsat. Platser för ex-
empelvis spontanidrott nämns som önskvärda tillsammans 
med flera samlingpunkter för ungdomar.  

”Barn har goda förutsättningar för att växa upp i 
Kode. Jag valde att flytta hit just för dessa förutsätt-

ningar.” (Man 40-65)

De bilfria vägarna nere i samhället är perfekta för 
barn att känna sig trygga att röra sig mellan hus, 

lekplats och kompisar. Lekplatserna har börjat rus-
tas upp, men fler behövs. Kanske skate-park.

Finns inget för ungdomar. De hänger vid förskola/
skola efter stängning i brist på annat. (Kvinna 29-

35)

Tryggt för barnen att växa upp på mindre ort
 (kvinna 40-65)

Närhet till natur. Fotograf: Kode skola fritids

Lekplats. Fotograf: Elever på tunge skola
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KODE – EN TRYGG TÄTORT

Många beskriver Kode som en trygg och trivsam plats med 
god gemenskap. Kode är en lugn ort där många känner var-
andra och föräldrar våga släppa ut sina barn då det är be-
gränsat med trafik i bostadsområdena. 

Många upplever trafiksituationen i Kode som otrygg, fram-
för allt runt järnvägsöverfarten, Kodemotet och de höga 
hastigheterna på vägarna genom och runt Kode. De höga 
hastigheterna tillsammans med avsaknaden av upplysta 
gång- och cykelbanor är ett problem för cyklister och gå-
ende. I tätorten finns även brist på trottoarer inom områ-
dena, många beskriver dessa gator som trygga då det inte 
är mycket trafik, men är oroliga för ökad trafik när Kode 
växer.

Ungdomar som stökar på kvällarna nämns av många som 
problematiskt, framför allt vid Hede förskola. 

198 personer svarade på frågan om de känner sig 
trygga i Kode. 

99.5 % Svarade, JA de känner sig trygga i Kode

0.5 % svarade, NEJ de inte känner sig inte trygga i 
Kode.  

INNERGATORNA I KODE

”Tryggt: många äldre och barnfamiljer.
Otryggt: höga hastigheter och tät trafik.” (man 25-

39)

”Tryggt att man känner många och att det är lagom 
stort.” (kvinna 40-65)

”En trygg plats med bra sammanhållning, framfö-
rallt genom föreningslivet. Otryggt är trafiksitua-

tionen vid järnvägsöverfarten.” (kvinna 40-65)

”Det hade behövts belysta gång och cykelbanor 
längs dom stora vägarna. även mindre gator inne 

i samhället saknar ofta trottoar eller att den är 
enormt smal.” (Man 25-39)

Trygg ”stämning” inne i samhället.Otryggt i tra-
fiken.Otryggt runt pendelparkeringen. (kvinna 

40-65)

Just att det är familjärt och alla hälsar gör att man 
känner sig trygg.(kvinna 25-39)

”Tryggt: Scaftplaneringen, starkt föreningsliv, 
nystartad nattvandrargrupp, social kontroll i god 

bemärkelse. (man 25-39) 
 

Otryggt: järnvägen, bristen på belysning på vägen 
till Kareby. ”
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KODE - SOM STATIONSAMHÄLLE

Behovet av fler och bättre cykelvägar nämns av flera som 
en förutsättning för att kunna cykla i större utsträckning. 
Utökad cykelväg utmed Hedsvägen, samt till Solberga och 
Jörlanda. För boende strax utanför Kode lyfts behovet av 
cykelvägar till centrala Kode.
 
Många som idag använder kollektivtrafiken för vardags-
pendling tycker den är bra. Kollektivtrafiken skulle dock 
kunna förbättras genom utökade avångar  på helgerna och 
flera ser fördelar med dubbelspår i framtiden. Flera tror att 
dubbelspår kan skapa fler avgångar och därför underlätta 
pendling med tåg. Av de som kör bil i vardagen nämnde 
många att de gärna åker tåg till Göteborg på andra ärenden, 
förutsatt att man är ensam. Är hela familjen med, är det bil-
ligare med bil. Fler nämner även att kollektivtrafikens tider 
inte är tillfredsställande för fritidsresor som ligger utanför 
rusningstider. 
För många som inte reser kollektivt är det livssituationen 
som gör det svårt att resa mer hållbart, tex barn eller an-
norlunda arbetstider. Det gör det att svårt anpassa till tåg-
tider eller att kollektivtrafikens tider inte täcker deras ar-
betstider, flera nämnde även att de använder tjänstebil till 
och från jobbet. 

Den anledningen som angavs av flest personer som anled-
ning till att de inte åker mer kollektivt är de längre resti-
derna och byten som inte fungerar. Många skriver att det 
är svårt att pendla till Kungälv och att det behövs ökad kol-
lektivtrafik från centrala Kode till Kungälvs tätort. Högre 
turtäthet och smidigare byten. Många som vanligtvis kör bil 
nämner även biljettpriserna måste sänkas för att det ska vara 
värt att resa med kollektivtrafiken i stället för bil. 

”Jag skulle åka oftare om Tåget ej var så fullsatt.” 
(man 25-39)

”Förbättra tillförlitligheten för tåg och bussar, och 
informationen då något går fel.” (Man, 40-65)

”Lysande allmänna kommunikationer i Kode.” 
(kvinna 40-65) 

”Cykelbanor behövs. Värdefullt med cykelbanan 
söderut på gamla E6 till Kungälv. Jag åker ofta tåg 
till GBG och behöver ta med cykel. Det går oftast 
bra på tåget. När buss ersätter tåg kan cykel ej tas 

med, det är en mycket stor nackdel! Detta behöver 
kommunen diskutera med Västtrafik och se till att 

det blir en lösning.” (Kvinna 65+) 

”Måste gå fler bussar mellan Kode och Kungälv, 
en tågstation vid resecentrum hade hjälpt. Med 
bil har jag 30 min dörr till dörr med jobbet men 

med kollektiv trafik tar det en timme då jag ska ta 
mig vidare från centrum i kungälv och det är inte 

hållbart med att lämna/hämta barn på förskola och 
skola.” (kvinna 25-39)

Bil 67 %

Kollektivt 22 %

Cykel: 4%

Hur reser du oftast i vardagen, till exempelvis arbete 
eller skola? 

Gång: 1%

Kombination: 4%
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KODE - EN ATTRAKTIV KNYTPUNKT

Många i Kode är nöjda med Kode station, och utrycker att 
stationen är bra som den är idag. Det behövs dock fler pen-
delparkeringar, både för bil och cykel. Pendelparkeringarna 
måste vara säkra för fordonen samt vägen till och från. Åter-
kommande är även vikten av trafiksäkerhet samt tydliga och 
säkra övergångar. För att kunna samordna med fler ärenden 
nämns den västra sidan spåret som bra för pendelparkering. 
Att samla kollektivtrafiken på ett och samma ställe nämns 
också som en viktig punkt av flera kodebor, förslagsvis nära 
stationen, det är inte kul att vänta på expressbussarna ute 
vid motorvägen.

En bra bytespunkt ska ha frekventa avgångar med korta vän-
tetider där byten mellan buss och tåg är synkade. Det ska 
vara korta avstånd mellan bussar, tåg och parkeringar. Allt 
ska finnas samlat på ett ställe för att undvika spring mellan 
olika hållplatser. En bra bytespunkt har mycket människor 
i rörelse och ska vara upplyst, det får gärna finnas service.

”Järnvägsstationen utmärkt men det behövs fler 
parkeringar till stationen. På västra sidan. Många 
handlar i affären eller hämtar barn på hemvägen. 
Man vill ju inte passera järnvägsövergången ett 

antal extra gånger.” (kvinna 65+)

”I Kode måste det finnas bilparkering vid pendel-
hållplatserna. Förbättrad övervakning av cyklar och 

mopeder. Tågstationen är bra, men parkeringen 
räcker inte till.” (man 40-65)

”Där bussar och tåg är synkade. Att de utgår från 
Kode. Dvs inte startar turen som tex vid Ingetorps 
gård. Varken vuxna eller unga kan då nyttja bussen 
när de kommer med tåg/buss eftersom det är x 

antal km emellan. Varför inte ist utgå fr Kode stn/
korsvägen” (kvinna 40-65)

”Samlat på samma ställe så man inte behöver skynda 
sig mellan olika hållplatser.” (kvinna 25-39)

 
”Vi hade behövt en rymligare plats för pendeltrafik 
där bussar och tåg kan mötas på ett säkert sätt för 
gång och cykeltrafikanter. Ett nytt Kode resecen-

trum.” (kvinna 40-65)

”Gärna samlat med tåg och buss nära butik.”  (kvin-
na, 40-65)
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KODE – CENTRUM OCH SERVICE

På frågan var centrum låg fick vi in många skilda svar. Flera 
specifika platser återkommer som svar, bland annat tågsta-
tionen, ICA , Circle K eller återvinningsstationen. Många 
svarar även att centrum är över ett större område, till ex-
empel mellan skolan och macken, mellan ICA, stationen 
och Circle K eller att hela Kode innefattas i centrum. Ett 
annat återkommande svar är att det inte finns något cen-
trum, och några ifrågasätter även behovet av ett centrum 
i Kode. 

Många hade gärna sett ett mindre och mer samlat centrum. 
Flera lyfter samtidigt att det är svårt för ett centrum att ex-
pandera på den västra sidan av järnvägen (runt ICA) och att 
centrum måste flytta för att kunna expandera. Flera lyfter 
platsen där det idag ligger industrier som lämplig för ut-
veckling av centrum, (och att dessa verksamheter behöver 
flyttas utanför tätorten). Centrum skulle också kunna för-
flyttas till utanför dagens Kode, i samband med att det till 
exempel byggs bostäder på åkermarken väster om Guntorp.

Flera invånare i Kode vill nödvändigtvis inte ha en föränd-
ring av centrum och påpekar att det nog inte behövs ett 
centrum i Kode. Samtidigt lyfts behov av service, tex vård-
central, större bibliotek och frisörsalong. 

”Så länge det inte finns planskild järnvägsövergång 
blir samhället delat i två delar. Skall Kode växa mås-

te man ta i tu med den frågan.” 

”Centrum är ICA Kode. Vi vill inte ha det på något 
annat sätt. Inga storstadskomplex saker som tex 
torg m.m. Det är bra som det är.” (man 40-65)

Vi behöver ett tydligare centrum. Vill gärna se ett 
torg som främjar och håller liv i invånarnas kom-

munikation. (kvinna 40-65)

Ica känns som centrum, men jag tror man måste 
flytta centrum om Kode skall växa. (man 40-65)

Jag tror inte att det finns ett riktigt ”centrum” i 
kode. För mig är nog centrumet ganska utspritt. 
Men jag tycker inte heller att det behövs någon 

konkret mittpunkt. Många av oss samlas lite om-
kring och trivs bra med det.(man18-25)

Kode är en by, det behövs inget centrum! (kvinna 
25-39)

Järnvägen är ett hinder för att utveckla den delen 
som framtida centrum. Eventuellt ett centrum på 
motsatt sida mellan motorväg och gamla riksvägen 
om villor inlöses. Krävs då en gång och cykeltunnel 
under järnvägen vid stationen. Busstrafik med an-
slutning till tåg och för befintlig skola skulle också 

kunna ligga på den sidan om järnvägen. (kvinna 
65+)

Svårt att expandera när järnvägen ligger mitt i. 
Svårt att expandera när man inte får bygga på od-

lingsmark. (kvinna 25-39)

ICA. Fotograf: Elever på tunge skola
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Av de som svarade på enkäten anser en mindre majoritet 
att Kode gärna får växa, men många lyfte också fram att det 
behövs en del åtgärder innan Kode kan växa. Många anser 
att Kode bör växa genom etablering av nya områden istället 
för genom förtätning av befintliga områden som innebär att 
till exempel grönområden tas i anspråk. Om det ska byg-
gas så bör det byggas hyresrätter. Det bör heller inte byggas 
för mycket för fort, utan det är viktigt att samhällsservicen 
hänger med i utvecklingen. Infrastrukturen måste också 
byggas ut/åtgärdas i takt med att Kode växer och Kode bör 
inte växa förrän järnvägsöverfarten samt korsningen Kode-
vägen/Hedsvägen är åtgärdade. Landskapsbilden är viktig 
vid ny byggnation för att känslan av Kode ska bevaras.

Cirka 14% svarar att Kode inte nödvändigtvis bör växa mer 
utan att Kode är lagom och som det är, ett mindre, lantlig 
och lugnt samhälle. Ska Kode växa är det enbart måttligt. 

Cirka 30% svarar nej till att Kode ska växa med fler in-
vånare. De som skriver varför tycker att Kode är lagom i 
storlek nu och anledningarna till att bo i Kode försvinner, 
det vill säga en landsbygds ort omgärdat av åkermark och 
gröna kullar. 

”Helt förstört.” (elev årskurs 6)

””Sorgligt nog så har vi väl en större 
matvaruaffär, större skola och fler boende 
som byggts in i de öppna fälten som idag. 
Omger Kode samhälle. Man har tappat 

den lantliga känslan. Med andra ord - till 
det sämre.” (kvinna 25-39)

”Jag hoppas att det ser ungefär 
likadant ut.” (man 40-65)

”Jag tror att orten har blivit större, fler 
bostäder, mer lägenheter. Jag känner 

oro för att Kode blir ett stort bostads-
område, att natur och jordbruksmark 
bebyggs, men att servicen fortsatt är 

centrerad till Kungälv.” (kvinna 40-65)

”Med mer service, bättre framkomlighet för 
gångare och cyklister.” (25-39)

”Solbergaslätten inom tätortsav-
gränsningen bebyggs. Oavsett var 
skolan hamnar blir det bebyggelse. 

Utan planfri järnvägskorsning 
kommer inte samhället att funge-

ra.” (kvinna 65)

”Kanske större och fler invånare. 
Kanske lite mer som en stad.” 

(elev årskurs 4)

”Jag vill se ett hållbart samhälle som uppmunt-
rar till miljöanpassade boenden med klimatpo-
sitiva hus, en variation av unga och äldre inne-
vånare. Jag vill se smarta kommunikationer till 

såväl norr som söder ut.” (man 40-65)

”Solbergaslätten inom tätortsav-
gränsningen bebyggs. Oavsett var 
skolan hamnar blir det bebyggelse. 

Utan planfri järnvägskorsning 
kommer inte samhället att funge-

ra.” (kvinna 65)

”Det kommer knappt vara någon 
skog och väldigt mycket hus och 

bostäder” (elev årkurs 6)

”Inget kan bli bättre. För allt är 
jättebra.” 

(elev årskurs 3)

”Jag tror att det Kode vi känner idag kommer förtätas. Jag tror att 
området expanderas och att man väljer att bygga åt inlandet, samti-
digt som man sparar slätterna till lantbrukarna och livsnjutarna. Jag 
tror att man gör det man måste och samtidigt ser att Kode har en 

karaktär som bör föras vidare!” (man 18-25)

Ja, men.. 13 %

Måttligt/osäker/inte 
nödvändigtvis: 14 %

Ja: 43%

Vill du att det blir fler invånare i Kode? 

Nej: 30%

KODE - I FRAMTIDEN
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KODE - PLATSER OCH UTVECKLING?
”Bra plats för ny skola. Närhet till Hedsvägen för att slippa 
mer trafik än nödvändigt in i samhället. Från samhället 
enkelt att komma till ”bakvägen” utan att barnen behöver 
ut i trafiken.”

”Bra område för vidare byggnation av bostäder i Kode.”

”Bra plats för att skapa ett nytt centrum med handelsområ-
de bostäder och utbildning.”

”Bostäder med en hög hållbarhetsprofil som andar framtid! 
Ev handel i samband med ett torg. ”Bilfattig” gestaltning.”

”Bygg bostäder här med nya boendeformer och med blan-
dade strukturer.”

”Ytterliggare plats för mer bostäder”

”Nya bostäder för att fylla upp lucka mellan samhällen”

”Bygg om Tunge skola till ett riktigt fint äldre-
boende, med havsutsikt!”

”Vore bra om Tunge skola kan användas till 
något vettigt i framtiden. En rejäl ombyggna-
tion behövs nog, kanske kan en kursgård eller 
vandrarhem etableras. Skulle vara kul med lite 
turism här i södra Bohuslän.”

”Eventuellt ytterligare en plats för fler bostäder, 
dessutom bör bäcken användas för en attraktiv 
gestaltning (t ex en bra cykelväg längs med 
vattnet, några områden uppdämt till våtmark 
osv)”

”Det är en bra fotbollsplan för barnen, behöver 
uppdateras med nytt nät och nytt lager med grus. 
Kanske någon lampa att lysa upp på de sena grill-
kvällarna då barnen vill spela länge men ha nära 
hem.”

”stationsområdet bör utvecklas för att behålla 
tåget i Kode, mer pendelplatser behövs men 
även lägenheter i centrala Kode är en brist”

”Kodevägen och även gc-bana vid stora delar 
av Kodevägen är smala. Kan det görs om till 
en gångfartsgata där bilar, cyklande och gå-
ende samsas på trafikytan på lika villkor? Det 
kanske blir billigare än att bredda Kodevägen. 
Dessutom tystare för boende.”

”Dålig/obefintlig belysning Kode återvinning 
station.”

KARTFORMULÄR SAMMANSTÄLLNING

Karta 1: Platser där invånarna föreslår olika typer av utveckling, exempelvis cykelvägar, utveckling av 
naturområden, verksamhet eller ny bebyggelse.



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Medborgardialog FÖP Kode

18

”Bra med bevarad landskapsbild över slätten” ”Grönområde med skyddad natur för fågelliv. Mycket bra. 
Här finns också en trevlig damm som används flitigt av 
barnen på vintern för skridskoåkning.”

”Fint skogsområde utan närhet till biltrafik. Barn kan 
springa fritt i skog och på vintern fryser dammen för 
skridskoåkning”

”Viktigt rekreationsområde! Kan dock utveck-
las och bli ännu bättre. Löparspår, gångväg som 
även kopplar ihop med skogspartiet väster om 
(vid Tunge).”

”Väldigt bra naturområde för promenader, 
bärplockning, svamp och lek. Många stigar i en 
naturskön gammal skog, med ”stock och sten”. 
Dock är skogen privatägd och det finns så klart 
en risk att den kommer att avverkas en dag.”

”Bra skogsområde att bevara närströvoområde”

”Väldigt fin utsikt över slätten. På vintrarna 
finns här ibland ett längdskidespår.”

”bra med öppen landskapsbild”

”Väldigt fin promenadväg för barn med mycket 
djur att titta på”

”Trevligt promenadstråk med mycket djurliv och 
lekmöjligheter”

”Skog som närströvområde med höga naturvär-
den samt naturlekplats som bör bevaras. Används 
av många: boende, barn, skola / förskola. Sådana 
gröna lungor är attraktiva för tätortens utveckling 
och viktiga i framtidens klimat!”

”Skapa en natur- / äventyrslekplats, t ex med 
utegym, linbana, picknickplats, mm.”

”Skogen, härligt att ha nära till en skog att kunna 
ta promenad med barn och djur. Känna att man 
kommer bort lite från villaområdet och ger mysig 
atmosfär till oss boende i Kode.”

”Tummen upp till en butik som finns i samhäl-
let. Perfekt när man glömt något”

KODE - PLATSER SOM ÄR BRA

Karta 2: Platser som invånarna pekar ut som bra, exempelvis välanvända rekreationsområden, service, 
bevarandevärda platser och landsbyggd. 
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”För hög hastighet (70km/h) på Hedsvä-
gen inne i samhället. 70km/h-gränsen bör 
flyttas.”

”Dålig synvikel för cyklister”

”Ingen bra plats för ny skola. Blir mer trafik på villagator-
na.”

”En vansinnig placering av en skola!”

”Kaoskorsning. I icke-covid-tider en mardröm 
med lämningar till skola, rush till pendelparke-
ringar, tågpassager.”

”Många tåg, det är ofta som man behöver vänta 
vid bommarna för tåggenomfart. Generellt 
mycket hög trafik på lilla Kode vägen.”

”Bygg om överfarten till en planskild korsning”

”övergångsställe behövs innan järnväg från ton-
sjö mot guntorp”

”den åkermark som ägs av kommunen sköts 
dåligt. På grund av korta arrenden finns det 
ingen lantbrukare som vill lägga ned arbete om 
man riskerar att bli av med arrendet komman-
de år. Skall man inte exploatera marken så sälj 
till någon lantbrukare som kan bruka marken 
ordentligt. Alternativet är att arrendera ut med 
längre avtal”

”Här bryr sig idag ingen om hastighetsbegränsning-
en, tyvärr. Gupp, kamera? Något sånt behövs. Och 
30 km/h bör även gälla förbi brandstationen.”

”Dålig/obefintlig belysning Kode återvinning 
station.”

”Farlig järnvägsövergång för gående och cyklande 
(däribland många barn!)”

”E6:an utgör en mycket stor ljudkälla för näs-
tan hela Kode. En bullerplank bör byggas.”

”mycket intressant lösning för hur bussen ska 
tillbaka upp på motorvägen. Detta kommer 
att bli problematiskt närkode expanderas... 
Jag skulle säga ta bort korsningsmöjligheten 
fullständigt och ersätt korsningen från söder-
gående motorvägen med en rondell.”

KODE - PLATSER SOM ÄR MINDRE BRA

Karta 3: Platser som invånarna pekar ut som mindre bra, exempelvis gällande trafik, säkerhet, place-
ring av samhällsfuntioner och bostäder. 
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ELEVDIALOGEN
METOD OCH GENOMFÖRANDE

Genom kontakt med rektorerna på Kode och Tunge sko-
la sattes en lärargrupp samman. Syftet med lärargruppen 
var dialog med skolorna i Kode i samband med detaljpla-
neläggning av en ny skola i Kode. I samband med detaljpla-
nen skulle dialog med eleverna genomföras, dialogen för 
detaljplanen för skola och den fördjupade översiktsplanen 
sattes därför samman. På grund av den pågående pandemin 
var kommunens möjligheter att närvara i skolan begränsa-
de. Lärarna och fritidspedagogerna ansvarade för att sprida 
information om syftet och genomförandet av enkäten till 
sina elever. 

Eleverna på Tunge skola fick svara på en enkät digitalt. Elev-
erna var också ute på platsbesök, tog bilder och elevernas 
kommentarer samlades i det digitala formuläret av deras 
lärare. 

På Kode skola genomförde fritids en inventering där elev-
erna tog bilder på platser de ofta går till under fritids och 
skoltid 

Tunge skola har ett stort upptagningsområde, vilket inne-
bär att nästan 60% av eleverna bor utanför Kode tätort. 
Många av eleverna vistas därför sällan eller aldrig i Kode, 
utan främsta relationen till Kode är kompisar och lågstadiet. 

FRÅGORNA
Det flesta frågorna gav möjligheten för deltagare att svara 
i fritext, och endast några få hade svarsalternativ. Kommu-
nen har under pandemin inte har haft möjlighet att föra di-
alog genom besök i skolan och prata med eleverna direkt. 
Anledningen till att fritext valdes var för att få ut så mycket 
som möjligt av frågorna genom att ge eleverna möjlighet att 
med egna ord förklara sina tankar och åsikter. 

DELTAGANDE
Totalt deltg 179 elerv från klass 3-6

80
60
40
20

Ålder Klass 6

Antal

Klass 5 Klass 4 Klass 3

FRÅGOR TILL ELEVERNA

• Vad brukar du hitta på utomhus i Kode?

• Hur långt får du gå själv utan någon vuxen? 

• Vad tycker du är bäst med Kode? 

• Vad tycker du inte om med Kode?

• Saknar du någonting i Kode? 

• Hur tror du att Kode kommer att se ut år 2050?

• Hur tar du dig till skolan
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KODE ENLIGT BARN OCH UNGA

På fritiden brukar barnen i Kode hitta på flera aktiviteter 
utomhus. Några av de vanligaste svaren som inkom var att 
barnen cyklar runt, går hem till kompisar eller går prome-
nader med kompisar. De brukar också gå till ICA, gå till 
pizzerian eller spela fotboll. Många är också i skogen där 
det finns möjlighet att till exempel bygga koja. Det är också 
populärt att köra parkour. På vintern går det också att åka 
skridskor på en damm nere vid Hede förskola. Större vägar 
och järnväg som barnen inte alltid får korsa själva innebär 
begränsningar i barnens frihet. Det är inte alltid barnen får 
röra sig över dessa barriärer på egen hand.  

Under skoltid eller fritids finns det flera platser dit eleverna 
går tillsammans med lärare och fritidspedagoger. Skogsom-
rådena i Kode används flitigt inom skolverksamheten, samt 
de lekplatser och bollplaner som finns runt om i Kode. 

ELEVDIALOG SAMMANSTÄLLNING

Kode skolaTunge skola

Pulkabacken intill bräckeskogen är populär bland barnen 
på vintern. Fotograf:Kode skola fritids
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KODE - ELEVERNA BESKRIVNING AV 
KODE MED ETT ORD



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Medborgardialog FÖP Kode

23

DET BÄSTA MED KODE

Det bästa med Kode är att det är ett mindre samhälle där 
det är nära till allt, till exempel affär, ICA, tåget och bussen. 
Eftersom Kode är litet är känslan av trygghet större än i en 
större tätort. Storleken gör att det är lätt och nära att gå och 
cykla hem till kompisar. Närheten till skogen är uppskattad. 
Det är bra att bussen och tåget går ofta och att det är nära 
till Kungälv. Skolorna i Kode beskrivs som bra och Kode IF 
I är uppskattat.

”Det ligger nära tåget och bussen men också att dom flesta 
kompisar bor nära” – elev i årskurs 6 

”Det jag tycker bäst om med Kode är att husen ligger 
väldigt nära varandra och det för mig är en känsla så att 

man känner sig trygg som t.ex. vart man en går så kan man 
alltid se minst ett hus.” - elev i årskurs 6  

”Det är en perfekt storlek och det är blandat ”stad” och 
landet. Det finns en affär och många olika saker att göra.” - 

elev i årskurs 6  

”Det bästa jag tycker med Kode är att det finns så många 
härliga ställen.” - elev i årskurs 6  

”Det är nära till allt och det finns skogar, vägar att cykla på, 
lekplatser och det är inte så mycket bilar.” - elev i årskurs 3

”Det är inte komplicerat här.” - elev i årskurs 5 

”Man kan alltid hitta på något att göra oavsett vilket väder.” 
- elev i årskurs 5

”Litet och ett sött samhälle. Bra för småbarn och det finns 
ett ICA nära.” - elev i årskurs 6  

Eleverna pekade ut flera platser i Kode som de tycker är 
bra. Bland annat naturområdet med dammen nära Heds-
vägen, Naturområdet vid skolan och flera lekplatser. Även 
ICA och Pizzerian vid bensinstationen.

Lekplats. Fotograf: Kode skola fritidsNärströvområde bräckeskogen. Fotograf: Elever på tunge skola 
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DET MINDRE BRA MED KODE

Det mindre bra med Kode är att det finns ungdomar som 
skapar otrygghet och stör genom att de kör moped och epa-
traktor som låter och att de skräpar ner. Nedskräpning är 
något som många ser som ett problem. En annan negativ 
aspekt med Kode är att det inte finns så många affärer. 

Det var också en stor del av eleverna som besvarade enkä-
ten som inte kunde komma på något som inte är bra med 
Kode, utan tycker att Kode är bra som Kode är och därför 
inte kan bli bättre. 

”Många ungdomar slänger burkar och massa skräp.” - 
elev i årskurs 4

”Biblioteket är typ aldrig öppet” - elev i årskurs 6  
”Det finns inte några riktiga övergångsställen på min 

väg till skolan.” - elev i årskurs 5

”Det finns så få busshållplatser och dom ligger långt 
bort från centrum” - elev i årskurs 6  

”Det jag inte gillar med Kode är att husen ligger 
ganska nära varandra i alla fall där jag bor.” - elev i 

årskurs 6 
 

”Jag gillar inte att det inte finns så många affärer.” - 
elev i årskurs 4

”Det är så mycket bilar som kör där och det är för 
nära skolan.” - elev i årskurs 6  

”Det jag inte gillar med Kode är att fotbollsplanen 
ligger så långt bort från samhället.” - elev i årskurs 6  

”Det som är mindre bra med Kode är att det ligger 
”mitt ute i ingenstans”, det är svårt att ta sig till andra 
som inte bor i Kode om man inte blir skjutsad.” - elev 

i årskurs 6  

”Det är jättemycket skräp överallt.” - elev i årskurs 4

”Jag gillar inte att det finns så många ungdomar som 
förstör.” - elev i årskurs 4

”Tågstationen, den låter ganska mycket.” - elev i 
årskurs 6

Det här saknas i Kode….
… busshållplatser 
… asfalterad cykelbana till Tunge skola
… simhall och idrottshall. 
… mountainbikeleder
… polisstation
… fler butiker och restauranger.
… en skatepark eller lekplats för lite äldre barn. 
… den tidigare lekplatsen som kallades för lastbilen. 

Många som besvarade enkäten tyckte också att det 
inte saknades något alls i Kode.  Industriområdet. Fotograf: Elever på tunge skola

Eleverna Pekade ut industriområdet och järnvägsöverfarten 
som mindre bra. 
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RESEVANOR

Många elever på Tunge skola åker oftast buss, eller till ex-
empel åker buss på vintern och cyklar på sommaren. Många 
elever tar sig till skolan på olika sätt, ibland får de skjuts, 
ibland tar de buss och ibland cyklar de. En mindre andel går 
eller cyklar, cykel är vanligare än att eleverna går. Hur elev-
erna tar sig till skolan beror på väder och vind. En mindre 
andel får oftast skjuts. 

Eleverna fick också besvara frågan hur de helst åker till sko-
lan. Majoriteten av de som redan åker buss skriver att det 
är det sättet de helst tar sig till skolan på. Flera elever lyfter 
dock upp problematik med att åka buss, till exempel att den 
är sen ibland eller att bussen går tidigt på morgonen (och att 
föräldrar därför ofta skjutsar istället). Flera nämner också 
att det är dåligt eftersom de som bor i Kode (och därmed 
inte har tillräckligt långt för att bli skolskjutsberättigade) 
måste köpa ett eget busskort.
Några elever skriver att de väljer att cykla eller gå för att det 
är bra för miljön. Många som blir skjutsade är nöjda med 
det. Flera elever skriver också att de gärna skulle vilja bli 
skjutsade varje dag. 

Buss/cykel

Cykel/gång

Buss

HUR RESER ELEVERNA TILL SKOLAN

Kombo med skjuts

Skjuts

Stationen. Fotograf: Elever på tunge skola 

Cykelbana mellan områden i Kode tätort
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HUR TROR ELEVERNA KODE KOMMER SE UT 2050?

År 2050 tror eleverna att Kode kommer att vara större, 
med fler och större hus än idag. Det kommer att bo fler 
invånare i Kode. Det kommer kanske inte finnas någon skog 
kvar utan istället kommer det vara fler bilar och fler butiker. 
Kanske kommer Kode vara lite mer som en stad. 2050 tror 
eleverna också att det kommer ha byggts en ny, större skola. 

Överlag är eleverna nöjda med Kode och tycker att Kode är 
bra som det är, och att det borde fortsätta vara som det är 
idag. Men Kode skulle också kunna bli bättre om det växer, 
så att det kommer fler affärer och om det slängdes mindre 
skräp på gatorna, fanns fler övergångsställen, bättre prome-
nadvägar och mer växlighet. 

KODE I FRAMTIDEN ENLIGT BARN OCH UNGA

Samtliga elever pekade ut att trafiksituationen kring statio-
nen behöver förbättras. Den öppna gräsytan i norr skulle 
kunna utvecklas och göras trevligare. Eleverna tycker ock-
så ut att de flesta lekplatserna i Kode behöver förbättras.

”Jag tror att Kode alltid kommer att vara en liten stad 
men ändå rätt mysig. Jag tror att Kode kommer att vara 

fint med höga moderna hus och väldigt mycket mera fint.”  
(elev i årskurs 6)

”Kanske större och fler invånare. Kanske lite mer som en 
stad.” (elev i årskurs 4)

”Det kommer knappt vara någon skog och väldigt mycket 
hus och bostäder” (elev i årkurs 6)

”Det känns inte som om det kommer vara lika mycket 
glädje.” (elev i årskurs 6)

”Hoppas att vi har bättre skolor och att det fortfarande är 
ett ganska litet område.” (elev i årskurs 5)

”Husen kommer vara borta och stora fabriker kommer 
vara här.” (elev i årskurs 5)

”Helt förstört.” (elev i årskurs 6)

”Inget kan bli bättre i Kode. För allt är jättebra.” (elev i 
årskurs 3)

”Jag tycker att det inte ska bli för stort men några fler 
affärer. Kanske fler bussar som går till Kode så att man kan 

ta tåget.” (elev i årskurs 6)

”Med riktiga övergångsställen skulle det definitivt kunnat 
bli bättre.” (elev i årskurs 5)

Fotbollsplan dit elever ofta går
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SLUTSATSER
Bebyggelse
 • Kode är en lugn, trygg tätort med mycket gemenskap
 • Kode är en bra plats för barn och barnfamiljer
 • Det finns brist på varierade bostadstyper, framförallt billigare bostäder och hyresrätter. vilket för det   
 svårt för hushåll med en inkomst (ungdomar, äldre, ensamstående etc.) att bo kvar eller flytta till Kode. 
 • Kode borde växa genom att nya områden bebyggs, inte genom förtätning av befintliga områden. 
 • Kode borde inte växa förrän järnvägsöverfarten är åtgärdad. 
 • Det får gärna bli fler invånare i Kode men det får inte byggas för mycket för fort.

Trafik 
 • Trafiksituationen kring järnvägensöverfarten och Kode motet är otrygg
 • Behov av att utveckla gång-och cykelbanor både inom tätorten men framförallt kring tätorten. 
 • Det finns en god kollektivtrafik men restiden är lång på grund av osmidiga byten. Kollektivtrafiken kan bli  
 bättre med dubbelspår och ett samlat stations- och bussområde. 
 • Tätare avgångar från landsbygden in till Kode behövs, och mellan Kode och Kungälv.
 • Det behövs fler pendelparkeringar, både för bil och cykel. 
 • Tåg och alla buss behöver vara synkade och ligga på ett gemensamt ställe. 
 • Det är ofta livssituationen som omöjliggör hållbart resande. 
 • Smidigare byten och billigare biljetter hade gjort kollektivtrafiken mer attraktiv

Centrum och service
 • Det finns grundläggande service men den behöver utökas
 • Det är oklart om Kode har ett centrum idag och vart det i sådana fall ligger, men det kan finnas potential att  
 utveckla 
 • Många ser gärna ett mer samlat centrum framöver, men då behöver centrum kanske flytta. 
 • En bra plats för centrum vore platsen där alla industrier ligger eller kanske väster om Kode, på åkermarken  
 som kanske kommer bebyggas. 
 • Flera påpekar också att ett centrum kanske inte behövs eller att ingen förändring är nödvändig. 

Landsbygden och naturen eller grönstruktur
 • Landsbygden och jordbruksmarken karaktäriserar Kode
 • I kode finns närheten till det mesta: havet, landsbygden, naturen och staden
 • Närströvområden är mycket uppskattade men behöver utvecklas med elljusspår och ordentliga gångstigar. 

Barn och ungdomar
 • Kode är en bra plats för barn men mindre bra för ungdomar. 
 • Det finns för lite aktiviteter för ungdomarna vilket gör att de istället stökar runt. 
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DET FORTSATTA 
ARBETET
Resultatet av medborgardialogen utgör ett viktigt kun-
skapsunderlag om tätorten och hur Kodes invånare upp-
lever sin närmiljö. Under hösten 2021 kommer resultatet 
och sammanställningen av medborgardialogen presenteras 
för politiker i kommunen, inför deras fortsatta visionsarbe-
te för Kode. 

Denna sammanställning utgör tillsammans med de utred-
ningar som kommer tas fram, till exempel grönstruktur-
plan, trafikutredning med mera, underlag inför framtagan-
de av den fördjupade översiktsplanen.  

Tack för era synpunkter! 
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1. Inledning 
Detta dokument är en politisk vision, som beskriver den politiska viljeinriktningen för 
Kode.  

Enligt styrdokument ”Policy för styrdokument” (KS2019/1577, KF § 302/2019) 
uttrycker en vision ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Beredningen för 
samhälle och utveckling kommer tillsammans med förvaltningen att arbeta för att 
uppnå visionen som framgår i det här dokumentet. 

 

2. Relation till andra styrdokument 
Visionen är en del av arbetet med en fördjupad översiktsplan och ska fungera 
vägledande i utvecklingen av Kode. Dokumentet kommer även att relatera till ny 
översiktsplan. 

 

3. Syfte 
Visionsdokumentet ska ge en bild av framtiden för Kode och fungera vägledande i 
utvecklingen av Kode. Visionsdokumentet ska även ingå i arbetet med Översiktsplan 
samt fördjupad översiktsplan. 

 

4. Mål och viljeinriktning 
Målsättningen är att sätta viljeinriktningen ”Orten där man enkelt kan leva hållbart 
nära havet” 

 

5. Bakgrund 
 Tåget skall fortsätta att stanna vid Kode station och utveckla kollektivtrafiken 
 Politiken vill att Kode skall utvecklas och fortsatt vara en attraktiv ort  
 Vi vill utveckla servicen till Kodeborna 

 

6. Samhällsutveckling och byggnation 
Kode samhälles framtida utveckling ska präglas av långsiktighet och omsorg av såväl 
människor, miljö och klimat. Det ska gå att leva hela livet i Kode med trygga miljöer 
och mötesplatser. 

Vackra inbjudande miljöer som skapar välbefinnande med karaktär av småstad och 
stationssamhälle. I Kode ska man fyllas med positiva känslor och framtidstro. 
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Tätorten består av en blandad bebyggelse med hus med 3-4 våningar i olika 
upplåtelseformer. Ju längre från centrum desto luftigare. 
 

 Människor ska kunna utvecklas och samhället ska tillgodose olika människors 
behov 

 Tätortsavgränsningen utökas till att omfatta öster om motorvägen, öster om 
Tunge skola (bergknalle med träd). Även området nära gamla E6 upp mot 
kommungränsen inkluderas och så även ner mot Buderöd nära E6, del av 
närströvsområdet blir bebyggelse 

 Grannbyarna (Solberga/Aröd/ etc.) utvecklas på icke jordbruksmark, 
småskalig bebyggelse utanför detaljplanelagt område skall kunna var möjlig 

 

Översiktsplan 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Infrastruktur 
Utvecklingen av infrastruktur ska vara klimatsmart och energieffektiv. 

 Anpassa vägsystem och trafikslag för morgondagens behov och befolkning 
 Utveckla gröna gatumiljöer med vegetation som hjälper till att rensa luft och 

vatten (växtbäddar, gröna tak med mera) 
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8. Verksamhetsutveckling 
Befintliga och nya verksamheter ska ges möjlighet att utvecklas. 
 
 Ny verksamhetsmark utmed E6 både öster och väster om  

Centrumområdet (ÖP 2010) utvecklas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevara Solbergaslätten (söder ut även mot Kåröd) utifrån gröna näringars 

behov, behålla försörjningsförmåga. Försöka undvika bebyggelse på 
odlingsbar mark väster om Tunge skola (norr, - och söderriktning, mellan Aröd 
och Rörtången)  

 Gröna näringar skall utvecklas 

 

9. Naturvärden och rekreation 
 

 Människors behov av natur och rekreation ska beaktas under 
samhällsutvecklingen   

 Svartedalens vilda karaktär bevaras.  
 Öka tillgängligheten och närheten till havet för alla. Anlägga gångstråk utmed 

havet och dess närhet på väl utvalda ställen 
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10. Befolkningsutveckling 

Hur många kommer att bo i Kode centralort med omnejd, samma område som i 
Översiktsplan 2010 (Solberga församling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Levandegöra 
Visionsdokumentet kommer att publiceras bland Kungälvs kommuns övriga 
styrdokument samt skickas till berörda handläggare, översiktsplanerare, 
planarkitekter och till de som innehar liknande roller i förvaltningen. 

 

12. Uppföljning  
Författningssamlingen, en lista över kommunens samtliga styrdokument, 
sammanställs i en lista och lyfts till kommunfullmäktige för kännedom en gång om 
året. Utöver detta kommer visionsdokumentet att ingå i arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Kode samt ny översiktsplan, vilket underlättar uppföljningen.  

  

 
2019 2025 2031 2040 2060 

Solberga 
församling 

4 657 5 400 5400 6 200 10 000 

Kode 1600 1800 2050 2600  5500 
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?̂<JJ�ĜDD<FB�=<JJ@>�aHI
<�BOBHFB�

HMA�bcd@>Q� 'e)�*+,-./+012�/266X
-�\9+-39:2-��

.Z[�f,+6X-1X39:2- ;FE>CB@�?H=�G<?BgF�@_�
?KHN?=@FK�̀�E?B<F�HMA�G

<B<?=@FK�
�̀_O?B<FQ 'h)�U2827/X+i�-.++�./

�j4X/X-839:2-
k<B<?=@FK�?BF@l�>HFF�H=

�aHI<�BOBHFBQ
mn)�U2827/X+i�341�o0-

:26X-1
k<B<?=@FK�?EI<F�H=�p@

JJGC�gQ
m')�*+,-./+012�341�q

X66rV�0
s>N?P�HMA�G<B<?=@FK�_̀

I�p@JJGC�gQ
mm)�*+,-./+012�t8/2

1�u.1239:2-�
;FE>CB@�=<I�DF@=DEF@JJ

B�NFO?�=<JJ@>�aHI<_ON<
>�HMA�G<P

GCNN<J?<�_̀I�v̂FKH?_ON
<>�HMA�vHL@?_ON<>Q

R)�u3X+-1X//2-� wKHN?H=FgI<�>HFF�H=�a
HI<Q�x=FgI<B�OF�@>Ǹ_<
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�eP�Ud�_[]b[U\iUQUYUW�X
fk�\YQ�

cZ[UZiWWUYUW�Xfk�RlcZX
[SR]YUW�[\�QRVV[�X_]PQ

RU�mRk̂g
\R]�W]̂U[�dSX]�Xfk�VS]Pb

�SYZZbX__[�XfknRZZR]�mR\
[][V�Xfk�
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Q]YUW[]�V[_S�acc]iSSkPZ

Z[�RbXZXg
WYVb[�\i]QRUh� qYQ�cZ[UR][Q�RlcZX[S

R]YUW�[\�W]̂UX_]PQRU�m
Rk̂\R]�

mRTUSZYW[�\i]QRU�WRUR]
RZZS�aUQR]V̂b[V�_R]�QRS

[ZjR][S�Y�
bX__[UQR�cZ[UR]YUWVV

bRQRUh�
L3>I9�>?@�ABCL

3>IFKNC6=C pi]�̀XQR�\ilR]�bX__R
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SAMMANFATTNING

I samband med Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Kode har Markera tagit fram en
dagvattenutredning. Syftet är att beskriva den övergripande dagvatten/skyfallssituationen
utifrån nuläge, potential och förslag på dagvattenhantering. Utredningen ska ihop med
Grönstrukturplanen även innehålla inspirationsmaterial för kommande planering och drift.

Inom FÖP-området planeras byggnation för upp till en tredubbling av invånarantalet i Kode. Nya
bostads och verksamhetsområden planeras på mark som idag består av skogs- eller
jordbruksmark. Befintliga bostads- och centrumområden planeras att förtätas med bland annat
flerfamiljshus. Den ökade exploateringen kommer att medföra ökad flödes och
föroreningsbelastning på befintliga vattendrag.

För att hantera ökade flöden och föroreningstransporter föreslås ett antal platser som är
lämpliga för rening och fördröjning av dagvatten. De föreslagna platserna sammanfaller med
lägen som identifierats som befintliga översvämningsytor och/eller uppströms identifierade
skyfallsstråk. Val av dagvattenhantering ska utgå från markanvändningen inom respektive
planområde, platsens geologi och påverkan nedströms.

För att hantera ökade flöden behöver krav ställas vid planeringen av ny bebyggelse. Det gäller
bland annat höjdsättningen inom exploateringsområdet, att ytor avsätts för dagvattenhantering
och att hänsyn tas till skyfallsvägar så att dessa inte byggs för. För att förhindra påverkan på
recipienten bör det dessutom planeras för släckvattenhantering, speciellt från särskilt
förorenande markanvändning såsom industriområden.
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1 Inledning
Kungälv kommun har påbörjat ett uppdrag med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för
Kode, en mindre tätort belägen norr om centrala Kungälv, se figur 1. I samband med detta har
Markera Mark Göteborg AB fått i uppdrag av Kungälvs kommun att ta fram övergripande
dokument för dagvatten- och skyfallshantering inom det aktuella området.

Parallellt med framtagande av den övergripande dagvattenutredningen görs en
Grönstrukturplan för Kode som ska beskriva den gröna och blå strukturen. Grönstrukturplan
och Övergripande dagvattenutredning blir starkt sammankopplade då samma ytor kommer att
beskrivas samt dess synergieffekter såsom låglänta grönytor eller dammar som fungerar som
fördröjning av dagvatten och skyfall.

Figur 1. Orienteringsfigur. Ungefärligt utredningsområde inom röd cirkel. (hitta.se).
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1.1 Bakgrund och syfte
Syftet med FÖP Kode är att konkretisera de mål och visioner som beskrivs i gällande
översiktsplan (ÖP2010) samt den nya Vision för Kode som tagits fram av politiken. Det handlar
framför allt om att främja ett attraktivt boende med kvalitativa grönområden och med bra
koppling till kollektivtrafiken som har en central placering.

Syftet med den övergripande dagvattenutredningen är att beskriva den övergripande
dagvatten/skyfallssituationen utifrån nuläge, potential och förslag. Utredningen ska ihop med
Grönstrukturplanen även innehålla inspirationsmaterial för kommande planering och drift.

Grönstrukturen sammanlänkas per automatik med den blå strukturen i området som i huvudsak
består av Vallbyån och Kollerödsbäcken.

Den övergripande dagvattenutredningen ska hantera dagvattenfrågan från ett övergripande
perspektiv, tex genom att peka ut områden där dagvattenfördröjning behöver ske och ge förslag
på typer av anläggningar anpassade efter platsen. Utredningen skall fungera som underlag i den
fortsatta utvecklingen av Kode avseende var det är lämpligt att exploatera samt var det är
olämpligt utifrån denna aktuella fråga.

Uppdraget omfattar:

 Övergripande beskrivning av översvämningsområden och instängda områden utifrån
tillgängligt underlag

 Framtagande av övergripande avrinningsområden och rinnvägar. Befintlig avledning av
dagvatten (endast huvudstråk) inom planområdet och i dess närhet beskrivs kortfattat
samt illustreras på karta. Bedömning av kapacitet i befintligt dagvattensystem och
förslag avseende anslutningspunkter för ny bebyggelse ingår ej

 Följderna av extrem nederbörd, med återkomsttid på 100 år, beaktas utifrån
kommunens skyfallskartering för området.

 Föroreningar och rening av dagvatten beaktas översiktligt.

 Utredning av konsekvenser för bebyggelse som bedöms vara samhällsviktig verksamhet
med avseende på dagvattenhantering

 Släckvatten för verksamheter som bedöms som särskilt förorenande beaktas. Förslag ges
på åtgärd för att säkerställa att släckvattnet kan hanteras innan det når recipient

 Markavvattningsföretag redovisas och analyseras med hänsyn till dimensionerande
flöden och planerad bebyggelse

1.2 Befintliga förhållanden
Kode är ett mindre stationssamhälle norr om centrala Kungälv med en befolkningsmängd på ca
2000 invånare. Genom områdets östra del sträcker sig Bohusbanan och E6:an. Tätorten är
samlad kring pendeltågsstationen där det även finns grundläggande service. Bebyggelsen breder
ut sig västerut mot ett flackt jordbrukslandskap med främst villabebyggelse. Kode
karaktäriseras av småskalighet med närhet till hav, landsbygd, natur och stad.
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1.3 Planerad exploatering
Kode planeras växa och förhoppningen är att antalet invånare ska fördubblas alternativt
tredubblas. Planeringen är i ett tidigt skede men en grov uppskattning av planerad bebyggelse
har gjorts av Kungälvs kommun och visas i figur 2. Det planeras för en förtätning och utbyggnad
av centrumområdet samt ny bostadsbebyggelse. Befintligt industriområde flyttas till östra sidan
av motorvägen. Stora delar av befintlig jordbruksmark och natur behålls.

I Kode finns pågående detaljplaner för Halltorp 2:4 (bostäder) och för Kode nya skola.

Figur 2. Utkast till planerad mark och vattenanvändning. Underlag från Kungälvs kommun 2021-
11-17.

1.4 Underlag
- Dagvattenpolicy, Kungälvs kommun, 2017-05-18

- Dagvattenhandbok, Kungälvs kommun, 2017-04-26

- Dwg och shp underlag, Kungälvs kommun

- Geoteknisk utredning för Kode skola, PE Teknik och Arkitektur, 2020/2021

- Fiskevårdsplan för havsöring i Kungälvs kommun, 2020-04-17



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Dagvattenutredning Kode.pdf

Projekt

Kode Fördjupad Översiktsplan
7 (50)

Titel Dokumentdatum Rev. datum Rev.
Översiktlig dagvattenutredning 2022-04-22
Uppdragsnummer Dokumentbeteckning Handläggare Status
4085–2102 ALt

Markera Mark Göteborg AB
Kungsgatan 18, 411 19
Göteborg
Org. Nr: 556729-7832 H:\4085-2102 DV utredning översikt Kode\1\Text\Dagvattenutredning

Kode.docx

- Ledningsnät, Kungälvs kommun

- Informationskartan Västra Götaland, Länsstyrelsen

- Inmätning vägmitt och diken, Lantmäteriet

- Medborgardialog FÖP Kode (Kungälvs kommun, 2021)

- Plankartor i pdf och dwg, Kungälvs kommun

- Scalgo live

- VISS, Vatteninformationssystem Sverige

- Åtgärdsförslag, Kungälvs kommun, 2017-04-26

- Översvämningskartering Kungälvs Kommun. (WSP, 2016-11-24)

1.5 Övriga förutsättningar
Arbetet med dagvattenutredningen samordnas med grönstrukturplanen som utförs av White.

1.5.1 Dagvattenstrategi
Kungälvs kommuns dagvattenstrategi redovisas i kommunens dagvattenplan som har delats in i
tre delar; Dagvattenpolicy, Dagvattenhandbok och Åtgärdsförslag. Policyn redovisar hur
kommunen ska hantera dagvattenfrågorna i olika sammanhang. Handboken utvecklar sedan hur
det ska eftersträvas och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar sedan till att förbättra hanteringen av
dagvattenfrågor i kommunen. I dagvattenhandboken redovisas en checklista för säkerställande
av dagvattenfrågor i detaljplaneskedet. Där klargörs även krav på dimensionering, fördröjning
och rening som detaljplaner behöver förhålla sig till. Krav vid dimensioneringen av kommunala
dagvattensystem följer Svenskt Vattens publikationer.

För att klara utmaningarna krävs att samhället ställer om från traditionella lösningar som
domineras av underjordiska dagvattenanläggningar, till öppna, ytliga och tröga lösningar som
har bättre förutsättningar att hantera flödestoppar och magasinera dagvatten.

Kommunens krav på fördröjning ställs utifrån nedströms systems kapacitet och mottagande
recipients känslighet. För en detaljplan finns två alternativ till att beräkna erforderlig
fördröjningsvolym.

- Alternativ 1: Fördröjning av 30 mm regn på anslutna hårdgjorda ytan, vilket motsvarar
3 m3 per 100 m2 hårdgjord area.

- Alternativ 2: Fördröjning av dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid,
klimatfaktor 1,25 och ett utflöde på 15 l/s, ha.

Alternativen används vid olika sammanhang där alternativ 1 gäller vid kravställning på specifika
fastigheters fördröjning av dagvatten medan alternativ 2 används i utredningar för större
områden när fördröjningsvolymer ska beräknas.

För att beakta framtidens klimat i utformningen av dagvattensystem så är det lämpligt att
tillämpa någon form av klimatfaktor i dimensioneringsarbetet. För planering inom Kungälvs
kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer beträffande klimatfaktor
användas.
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Enligt dagvattenstrategin har sju fokusområden för dagvattenhantering identifierats:

Strategi 1: Flöden

Strategi 2: Översvämningar

Strategi 3: Vattenkvalitet

Strategi 4: Gestaltning och utformning

Strategi 5: Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Strategi 6: Ansvar

Strategi 7: Kommunikation

I denna utredning ligger fokus på de tre första strategierna
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2 Orientering

2.1 Recipient
År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC) även kallat
Vattendirektivet. Målsättningen var att uppnå god ekologisk och god kemisk status inom hela
EU. Miljökvalitetsnormer (MKN) anger bestämmelser om kraven på kvaliteten i svenska
vattenförekomster och är styrande för kommuner och myndigheter.

VISS, Vatteninformations System Sverige, är en databas som utvecklats av vattenmyndigheterna,
länsstyrelsen och Havs och vattenmyndigheten. I VISS finns klassningar över alla Sveriges större
sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Kodes närmsta recipienter är vattendragen Vallbyån som går norr om Kode och
Kollerödsbäcken söder om Kode. Båda bäckarna mynnar sedan ut i havet, Vallbyå vid Vallby kile
och Kollerödsbäcken vid Ödsmåls kile. Genom Kode går två biflöden som inte klassas som
vattenförekomst enligt VISS, ett till Vallbyån och ett till Kollerödsbäcken. Biflödena klassas
troligen inte som vattenförekomster på grund av att de är för små.

Vallbyån: Enligt VISS uppnår Vallbyån måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.

God ekologisk status uppnås ej på grund av övergödning. Källor till övergödningen är bland
annat jordbruk, enskilda avlopp och reningsverk.

Den kemiska statusen uppnår ej god status på grund av kvicksilver och Polybromerade
difenyletrar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta
vattenförekomster. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i
bland annat textilier, möbler, plastprodukter, elektronik och byggnadsmaterial. PBDE sprids via
läckage från varor och avfallsupplag samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter.

Kollerödsbäcken: Kollerödsbäcken är ett vattendrag söder om Kode. Enligt VISS uppnås måttlig
ekologisk status och ej god kemisk status. Detta beror på samma anledningar som för Vallbyån.

2.2 Natur och kulturmiljövärden
Värdefulla vattenförekomster

Både Vallbyån och Kollerödsbäcken klassas enligt länsstyrelsen som värdefulla
vattenförekomster, se figur 3. Båda anses ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
Vattendragen rinner förbi varierande lämningsbestånd som saltkvarnar, gårdar och boplatser.
Vid Vallbyån, Vallbyåns biflöde och Kollerödsbäcken är strandskydd upprättat, se figur 3.
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Figur 3. Värdefulla vattenförekomster och strandskydd (Informationskartan, Länsstyrelsen).
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2.3 Geoteknik
Geologin i Kode domineras av olika typer av lera, längs med vattendragens dalgångar där även
jordbruksmarken dominerar, se figur 4. I de något mer höglänta stråken påträffas även berg med
insprängda morän och sandpartier.

Områdena som domineras av lera förväntas ha låg infiltrationskapacitet. Lera kan även ha dålig
släntstabilitet vilket bör beaktas vid anläggandet av öppna dagvattenlösningar som dammar och
diken. Det kan till exempel innebära att anläggningarna kräver flacka slänter eller att särskilda
stabiliseringsåtgärder behöver utföras vid anläggningarna. Lerjordar kan även vara
erosionskänsliga.

Morän och sandmarker väntas ha större infiltrationskapacitet.

Jorddjupet varierar mellan 0–20 m, se figur 5. Jorddjupskartan kan ge en indikation på vart olika
dagvattenlösningar är lämpliga. Exempelvis bör underjordiska magasin undvikas på ställen med
litet jorddjup efter som det kan kräva bergssprängning som är kostsamt.

Figur 4. Jordarter (SGU).
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Figur 5. Jorddjup (SGU).
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2.4 Grundvatten
För detaljplanen Kode nya skola har geotekniska utredningar utförts av PE Teknik och
Arkitektur AB vid två olika platser markerat med röda cirklar i figur 6. Undersökningarna visade
att grundvattennivån i Kode är hög och varierar beroende på årstid och nederbördsmängd. En
hög grundvattennivå kan påverka valet av fördröjningslösning.

Figur 6 visar en förenklad bild över markens genomsläpplighet i Kode. Generellt är
genomsläppligheten låg i områden med lermark. I några delar är genomsläppligheten medelhög
vilket sammanfaller med områden där det förekommer morän eller sand. I områden med låg
genomsläpplighet är infiltrationsmöjligheterna låga. I sådana område är
fördröjningsanläggningar lämpliga. I områden med högre infiltrationskapacitet infiltrerar
vattnet snabbare genom marken och stående vatten är sällsynt. I sådana områden kan
tätningsåtgärder vara nödvändiga om öppna dagvattenlösningar med vattenspegel önskas.

Figur 6. Genomsläpplighet (SGU). Röda cirklar markerar ungefärligt läge för utförda geotekniska
utredningar.
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2.5 Markavvattningsföretag
Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag, Hammar, Släbo och Lunnar TF 1938.

Förändringar inom planområdet kan även påverka andra markavvattningsföretag i närheten och
vid mynningen vid havet. Se markavvattningsföretag i närheten av planområdet i figur 7 och
figur 8. På grund av den stora exploateringen kring markavvattningsföretaget Hammar, Släbo
och Lunnar TF samt att halva området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten finns det osäkerheter kring om det fortfarande är i bruk. Verksamhetsområde för
dagvatten redovisas i kapitel 3.1.

Figur 7. Markavattningsföretag inom och i närheten av planområdet (Informationskartan,
Länsstyrelsen).
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Figur 8. Markavvattningsföretag vid Kollerödsbäckens mynning mot havet (Informationskartan,
Länsstyrelsen).
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3 Övergripande förutsättningar för dagvattenhantering

3.1 Befintlig dagvattenhantering
I Figur 9 redovisas verksamhetsområde för dagvatten i Kode med blå markering.
Verksamhetsområdet för dagvatten omfattar den befintliga centrala bebyggelsen i Kode där
stora delar av avvattningen sker genom dagvattenledningar. Befintliga ledningsnät antas vara
dimensionerade för att hantera avrinningen från befintlig bebyggelse. De nya föreslagna
områdena för sammanhängande ny bebyggelse ingår inte i befintligt verksamhetsområde för
dagvatten.

Området kan delas in i två tekniska avrinningsområden som i stort sammanfaller med de ytliga
avrinningsområdena för Vallbyåns biflöde och Kollerödsbäckens biflöde. Med tekniskt
avrinningsområde avses avrinningsområden som avleds genom ett sammanhängande
ledningsnät. Genom att avledningen kan ske under marken kan vattnet ta sig förbi ytliga
barriärer och det tekniska avrinningsområdet kan därför skilja sig från ett ytligt
avrinningsområde.

Figur 9. Verksamhetsområde för dagvatten. Tekniskt avrinningsområde illusteraras med magenta-
streckad linje (Kungälvs kommun).
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3.2 Avrinningsområden och övergripande avrinningsstråk
Områdets huvudsakliga avrinningsområden har karterats med hjälp av programmet Scalgo live,
figur 10. Avrinningsområdena är baserade på höjddata från lantmäteriet. Programmet har även
tillgång till en databas över större vägtrummor så rinnvägar genom höjdbarriärer som E6 och
järnvägsspåret finns beaktade.

Området kan delas in i tre huvudavrinningsområden. Det rosa området i norr avrinner mot
Vallbyån, det gula området i mitten avrinner mot Vallbyåns biflöde och det gröna området i
söder avrinner mot Kollerödsbäckens biflöde för att sedan ledas till Kollerödsbäcken.

Figur 10. Planområdets tre delavrinningsområden, Vallbyån i norr, Vallbyåns biflöde i mitten och
Kollerödsbäcken i söder. Planområdet är redovisat med svart linje (Scalgo live).
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3.3 Skyfallskartering
En skyfallskartering har utförts av WSP 2016. Karteringen har utförts för ett 100-årsregn med
30 min varaktighet och med en klimatfaktor på 1,25. Se figur 11. En skyfallskartering analyserar
terrängens topografi och hittar lågpunkter i terrängen dit vattnet strömmar vid kraftiga regn.
Skyfallsstråken kan utgöras av sammanhängande gator och dikesstråk som leder regnvattnet på
ytan mot recipienten. I skyfallskarteringen identifieras även lågpunkter i terrängen där
regnvattnet kan samlas och bilda översvämningsytor. Inom utredningsområdet har fyra
översvämningsområden (A, B, D och E) identifierats med betydande vattendjup. Område C är
beläget utanför utredningsområdet. Området är en del av ett skyfallstråk och har bedömts vara
en möjlig plats för dagvattenhantering. Vid skyfall väntas även alla de befintliga vattendragen
svämma över med större vattendjup.

Figur 11. Skyfallskartering. Områden med större vattendjup har här namngivits från A-D vilket
refereras till i text i senare kapitel.  (bild från WSP 2016 med justeringar).
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WSP genomförde även en lågpunktskartering enligt figur 12. Inom utredningsområdet finns en
större lågpunkt i Vallby åns avrinningsområde på befintlig åkermark.  Skillnaderna i lågpunkter
och vattendjupen kan exempelvis bero på hur avrinningen från områdena fungerar.

Figur 12. Lågpunktskartering (bild från WSP med justeringar).
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I figur 13 visas rinnvägar och viktiga skyfallsstråk i Kode. Skyfallsstråk är ytliga stråk där vatten
rinner vid skyfall när ledningssystem går fulla. Skyfallsstråk kan bestå av diken, vägar eller
andra lägre stråk i terrängen. Vid exploatering är det viktigt att skyfallsstråken bevaras eller leds
om för att inte skapa instängda områden där översvämning kan ske.

Figur 13. Områdets rinnvägar är illustrerade med blåa linjer. Viktiga skyfallsstråk från och genom
nya planerade bebyggelseområden har illustrerats med rosa pilar. Grön-streckad linje visar
rinnvägar där det är okänt om vattnet avleds längs ytan eller i trumma (bild från WSP med
justeringar).



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Dagvattenutredning Kode.pdf

Projekt

Kode Fördjupad Översiktsplan
21 (50)

Titel Dokumentdatum Rev. datum Rev.
Översiktlig dagvattenutredning 2022-04-22
Uppdragsnummer Dokumentbeteckning Handläggare Status
4085–2102 ALt

Markera Mark Göteborg AB
Kungsgatan 18, 411 19
Göteborg
Org. Nr: 556729-7832 H:\4085-2102 DV utredning översikt Kode\1\Text\Dagvattenutredning

Kode.docx

3.4 Havsnivåer
WSP har tidigare utrett påverkan av höjda havsnivåer i Kode. I figur 14 illustreras hur olika
havnivåhöjningar påverkar området. Det kan konstateras att vid större höjningar stiger nivån i
Vallbyån men ingen större påverkan fås inom utredningsområdet.

Figur 14. Vattenytans utbredning vid stigande havsnivåer. Planområdet är illustrerat med röd linje
i öster (bild från WSP med justeringar).
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3.5 Samhällsviktig verksamhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) definierar samhällsviktig verksamhet som
” Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller
eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov,
värden eller säkerhet.”

Det medför att en extra säkerhetsmarginal behövs för dessa anläggningar gällande
översvämningsrisker. Det är därför viktigt att kartlägga områdets samhällsviktiga verksamheter
och hur de påverkas av skyfall.

Inom Kode finns ett fjärrvärmeverk, en brandstation, förskolor, skolor och äldreboenden som
klassas som samhällsviktig verksamhet, se figur 15. Även transportinfrastrukturen som vägar
och järnvägen klassas som samhällsviktig verksamhet.

Skyfallskarteringen visar att Tunge skola ligger nära ett område där större mänger vatten kan
ansamlas. Vid på- och avfarten till E6:an finns också risk för att vatten ansamlas. I övrigt ligger
ingen verksamhet i direkt risk för översvämning.

Figur 15. Samhällsviktig verksamhet och vattendjup vid skyfall (bild från WSP med justeringar).
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3.6 Potentiellt förorenade områden
Enligt Länsstyrelsen finns potentiellt förorenade områden i det befintliga industriområdet. I
industriområdet finns verksamheter för drivmedelshantering, industri med lösningsmedel, åkeri
och ytbehandling av trä.

3.7 Förutsättningar för lax och öring inom FÖP Kode
I både Vallbyån och Kollerödsbäcken finns lax och öring, se figur 16.

I VISS bedöms som del av den ekologiska statusen konnektiviteten och det morfologiska
tillståndet i vattendragen. Konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager
för djur, växter, sediment och organiskt material. Morfologi beskriver den fysiska formen hos
vattenförekomsten, till exempel djupförhållanden. Förändringar i vattenförekomstens morfologi
kan uppstå på grund av olika sorters bebyggelse eller anläggningar. Ändringar i det
morfologiska tillståndet kan direkt påverka livet i vattnet genom att livsmiljön för växter och
djur förändras eller helt försvinner.

Konnektiviteten och det morfologiska tillståndet i Vallbyån klassas som måttligt enligt VISS.
Fiskar och andra vattenlevande djur kan delvis vandra naturligt i vattenförekomsten. I Vallbyån
finns vandringshinder med fiskvägar. Enligt Fiskevårdsplanen för havsöring i Kungälvs kommun
ska öring kunna passera alla vandringshinder i huvudvattendraget. Dessa ska kontrolleras
årligen så de inte har satts igen. I biflödet till Vallbyån finns däremot ett vandringshinder i form
av en kulvert som öringen inte kan passera, detta behöver åtgärdas. Enligt VISS saknar
vattenförekomsten delvis naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad
mark, hårdgjorda ytor, erosionsskydd, utfyllnader, rensning och muddring i vattnet är exempel
på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner.

Det morfologiska tillståndet är även i Kollerödsbäcken måttligt men konnektiviteten uppnår god
status. Enligt Fiskevårdsplanen finns tre vandringshinder i Kollerödsbäcken, två som öringen
kan passera och ett tredje som ska åtgärdas. Enligt Fiskvårdsplanen behöver träd planteras
längs med båda åarna för att förhindra att de växer igen av vass.
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Figur 16. Lax och havsöring (Informationskartan, Länsstyrelsen).
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4 Avrinningsområdenas karaktär
Planområdet kan delas upp i tre avrinningsområden som tidigare beskrivits med Vallbyåns
avrinningsområde i norr. Avrinningsområdet till Vallby åns biflöde lokaliseras i mitten av
vattendelarna i figur 17 och är det största av Kodes avrinningsområden. Dagvatten från Vallby
åns biflöde leds senare till Vallbyån. Avrinningsområdet till Kollerödsbäckens biflöde ligger i den
södra delen av Kode.

Kapitlet syftar till att beskriva områdets karaktär idag samt identifiera eventuella problem och
tillgångar som respektive avrinningsområde har. I kapitel 5 redovisas förslag på
dagvattenhantering.

Figur 17. Delavrinningsområdena med illustrerade tillsammans med utkast av markanvändningen.
Vattendelare redovisas med svart-prickig linje (Kungälvs kommun och Scalgo live).
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4.1 Vallbyån

Figur 18. Del av avrinningsområde med översvämningsrisk (A). Området utgörs idag av låglänt
jordbruksmark.
Vallbyåns avrinningsområde i norr utgörs till största delen av jordbruksmark och områden för
natur och rekreation, se figur 18. Väster om motorvägen, mellan E6 och järnvägen föreslås ett
nytt idrottsområde (figur 19) på befintlig jordbruksmark. Väster om järnvägen föreslås ett
sammanhängande område för ny blandad bebyggelse (figur 20). I övrigt behålls den befintliga
jordbruksmarken som dominerar avrinningsområdet.

Problematik: Mellan E6 och järnvägen finns ett lågområde med översvämningsrisk (A), se figur
19. Till området avvattnas uppströmsliggande områden öster om E6:an. Ingen exploatering är
planerad vid lågområdet.

Delar av den nya planerade bebyggelsen avrinner mot befintligt bostadsområde (figur 20), detta
flöde kommer att öka efter exploatering.

Tillgångar: I området finns stora grönytor som kan nyttjas till fördröjning. Vid Vallbyån är
strandskydd upprättat vilket måste tas hänsyn till vid upprättande av åtgärder för
dagvattenhantering.
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Figur 19. Planerat naturområde i norr inom Vallbyåns avrinningsområde. Områden med
översvämningsrisk markerat med blått (Scalgo live).

Figur 20. Planerat bostadsområde och naturområde i norr inom Vallbyåns avrinningsområde. Blå
pilar redovisar skyfallsvägar genom det planerade området. (Scalgo live).
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4.2 Vallbyåns biflöde

Figur 21. Vallbyåns biflöde syns i mitten av bilden till vänster. Ny blandad bebyggelse planeras på
båda sidor om ån. I bilden till höger visas dike och trumma under E6:an.
Vallby åns biflöde är Kodes största huvudavrinningsområde. Inom området planeras förtätning
av befintligt centrumområde samt ny centrumbebyggelse. Det planeras även för ny blandad
bebyggelse västerut. Den blandade bebyggelsen föreslås främst på befintlig jordbruksmark. Se
figur 21 för delar av befintliga förhållanden.

På den östra sidan av motorvägen planeras ett nytt verksamhetsområde. Marken utgörs här av
ett mer höglänt skogsområde på berg i södra delen av avrinningsområdet och befintlig
jordbruksmark i norr mot motorvägsavfarten. Den planerade bebyggelsen sker på stor del
naturmark som kommer bli hårdgjord efter exploatering.

Problematik: Enligt skyfallskarteringen utförd av WSP och modellering i Scalgo live finns risk
för översvämningar i Vallbyåns biflöde i områden där ny bebyggelse är planerad (D) och öster
om motorvägen (B), se även figur 22, 23 och 24. Där ny blandad bebyggelse är planerade finns
skyfallsstråk från befintliga bostadsområden områden.

Tillgångar: Inom avrinningsområdet ses Vallby åns biflöde som en tillgång. Då den inte klassas
som vattenförekomst av VISS finns möjlighet att anlägga fördröjningsåtgärder som dämning
eller att vidga ån. Under motorvägen går en trumma med öppna diken på respektive sida om
vägen. I öster finns sandiga partier vilket kan nyttjas vid infiltration. Vid Vallbyåns biflöde är
strandskydd upprättat.  Särskild hänsyn till strandskyddet kan behöva tas vid anläggandet av
dagvattenanläggningar inom strandskyddsområde. Enligt naturvårdsverket kan särskild
strandskyddsdispens beviljas om särskilda skäl råder. Som särskilda skäl räknas bland annat
anläggningar som för sin funktion behöver ligga vid vatten, eller att anläggningen har ett
angeläget allmänt intresse. Som allmänt intresse räknas bland annat miljövårdsintressen.
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Figur 22. Planerat verksamhetsområde öster om E6 inom Vallbyåns biflödes avrinningsområde. I
bilden illustrerats potentiellt översvämmade ytor med blått och rinnvägar med blå streck och pilar
(Scalgo live).
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Figur 23. Planerat område för blandad bebyggelse vid Vallbyåns biflöde. Blå pilar redovisar
skyfallsvägar genom det planerade området (Scalgo live).
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Figur 24. Område planerat för blandad bebyggelse mellan Vallbyån och Vallbyåns biflöde. Blå pilar
redovisar skyfallsvägar genom det planerade området. (Scalgo live)

4.3 Kollerödsbäcken och Kollerödsbäckens biflöde
I avrinningsområdet till Kollerödsbäckens biflöde planeras ny blandad bebyggelse samt ny
centrumbebyggelse. I avrinningsområdet till Kollerödsbäckens biflöde planeras ny
centrumbebyggelse på en delvis ett befintligt verksamhetsområde som är hårdgjort idag vilket
medför att ingen större förändring i dagvattenflöden kommer ske för denna del. Den nya
blandade bebyggelsen planeras på befintlig åker och skogsmark. Här kommer dagvattenflödet
troligen öka.

En liten del av det nya verksamhetsområdet öster om motorvägen ingår i detta
avrinningsområde. I figur 25 redovisas rinnvägar för delar av avrinningsområdet.

Problematik: Kollerödsbäcken och biflödet har översvämningsproblematik. Bäcken är hårt
belastad och i befintliga bostadsområden finns även kapacitetsproblem i lokala vägdiken. Där ny
centrumbebyggelse planeras finns risk för föroreningar från befintligt verksamhetsområde samt
höga vattendjup (E).

Tillgångar: Biflödet till Kollerödsbäcken klassas inte som vattenförekomst enligt VISS vilket ger
möjlighet för att vidga bäcken eller att anlägga fördröjningsåtgärder som dämning.
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Figur 25. Planerat område för blandad bebyggelse, centrumområde och verksamhetsområde i den
södra delen av avrinningsområdet till Kollerödsbäckens biflöde. Blå pilar redovisar skyfallsvägar
genom de planerade områdena (Scalgo live).
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5 Framtida dagvattenhantering
För att hantera dagvatten på ett långsiktigt hållbart sätt måste lämpliga ytor avsättas och
utformas anpassat till problematiken och områdets karaktär. Dagvattenåtgärderna ska syfta till
att hantera de tre första fokusområdena enligt Kungälvs dagvattenstrategi

 Flöden

 Översvämningar

 Vattenkvalitet

Behovet av dagvattenhantering kan delas upp i rening, fördröjning och skyfallshantering. En
förutsättning för att dagvattenhanteringen ska vara hållbar är att den uppfyller de miljökrav
som uppställs, men även att dess investerings och driftskostnader är proportionerliga med
nyttan. Det finns en rad lösningar för att fördröja och rena dagvatten. Anläggningarna ska
utformas och dimensioneras så att en hållbar dagvattenhantering uppnås. Ofta krävs en
kombination av tekniklösningar för att målet ska nås.

Kodes geologi domineras av områden med lera, hög grundvattennivå och låg genomsläpplighet
där infiltrationsmöjligheterna till nedre marklager är begränsade. Inom några områden för
nyexploatering förekommer även berg med partier av morän och sand. Val av
dagvattenhantering utgår från respektive områdes planerade karaktär, markförutsättningar och
behov av dagvattenhantering. I kapitel 5.3 beskrivs ett antal anläggningstyper som bedöms vara
lämpliga inom det aktuella utredningsområdet.

5.1 Flöden och översvämningar
Begreppet skyfall används för ett kraftigt regn som faller under en kortare tid. Skyfallen
genererar en stor vattenmängd som avrinner på markytan. Skyfallsvägar kallas de stråk där
vatten kan rinna ytledes vid större regn när ledningssystemen är fulla. Skyfallsvägar kan vara
exempelvis gator och diken eller andra stråk i markytan. Vid exploatering behöver hänsyn tas till
dessa stråk så att de inte byggs för och skapar instängda områden. Om ny exploatering skulle
korsa befintliga skyfallsstråk behöver dessa stråk ledas om så att vatten kan avledas på ett
säkert sätt.

Lösningar för dagvattenhantering kan bidra till att mildra effekten av översvämning vid extrem
nederbörd (skyfall), t.ex. genom att planera och höjdsätta ytor så att vattnet kan rinna av på
markytan mot lågstråk när dagvattensystemet är fullt. Genom att avsätta ytor där vattnet kan
fördröjas, exempelvis dammar och översvämningsytor, kan flödet mot nedströms liggande
ledningssystem och skyfallsvägar begränsas.

5.2 Vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormen, MKN, ska enligt Miljöbalken följas för sjöar, vattendrag och kustvatten.
Varje recipient har en egen MKN-klassning och reningskrav på anslutande vatten är satta
därefter. Ett sätt att nå målet gällande reningsbehov är att en stor andel, av dagvattnets
årsvolym, fördröjs och renas.

Vallbyåns biflöde och Kollerödsbäckens biflöden är områden som identifierats som viktiga och
lämpliga för dagvattenhanteringen. Dessa områden sammanfaller med markanvändning för
natur och rekreation och föreslagna dagvattenslösningar inom dessa områden görs i samarbete
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med grönstrukturplanen som utförs av White. Grönstrukturplanen berör främst tillgänglighet
till natur och rekreation, exempelvis gångstråk längs med åarna. Grönstrukturplanen föreslår ett
gångstråk vid Vallbyåns biflöde där ny blandad bebyggelse planeras. Åtgärder vid åarnas
biflöden kan bidra till reningen av dagvattnet innan det når recipienten. Åtgärderna kan även
minska översvämningsrisken nedströms.

5.3 Exempel på dagvattenhantering

5.3.1 Diken
Svackdiken avser grunda, öppna avvattningsstråk med flacka slänter. Svackdiken är breda och
kan svälja stora mängder vatten med ett litet djup. Dikena bör vara klädda med ett lämpligt
växtval för att undvika erosion. Svackdiken kan utformas med en bräddfunktion med hjälp av ett
upphöjt brunnsintag som ansluter till dagvattenledning. Se figur 26.

I mer tätbyggda områden med smalare kvartersgator kan täckdiken anläggas längs med
gatustråken. Täckdiken fylls vanligtvis med makadam där dagvattnet från gatan kan infiltrera,
renas och fördröjas. Se figur 27.

Figur 26. Exempel på svackdike. VA-guiden.
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Figur 27. Exempel på täckdiken i villaområden (bild WRS 2017)

5.3.2 Växtbäddar och skelettjordar
Växtbäddar för dagvattenhantering (även kallad biofilter, regnbädd, rain gardens, skelettjordar)
är planteringsytor utformade för att fördröja och rena dagvatten. Växtbäddarna kan utformas
som nedsänkta växtbäddar till vilka avrinningen sker direkt via ytan eller som skelettjordar dit
tillrinningen oftast sker via dagvattenbrunnar. Beroende på utformning av växtbädden kan den
ha både en fördröjande och renande effekt. Se exempelbilder i figur 28.
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Figur 28. Bilderna visar exempel på nedsänkta växtbäddar med olika typer av inlopp.

5.3.3 Torra översvämningsytor
Flackt lutande gräsytor dit dagvatten leds på bred front kallas för översilningsytor. Tekniken kan
användas i anslutning till vägar och parkeringsytor, men också som en samlad lösning för ett
större avrinningsområde. Rening uppstår genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar i
gräsytan när vattnet passerar. Även lösta föroreningar kan avskiljas om markens
infiltrationskapacitet är hög. Överdämningsytor/torra dammar är nedsänkta grönytor som
används för rening och fördröjning av dagvatten. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel
i grönytan som försvinner successiv då vattnet infiltrerar eller leds bort via strypt utlopp.
Ytorna kan utformas som mer planlagda planteringsytor (figur 29) eller som mer naturnära
försänkningar (figur 30). Överdämningsytor/torra dammar kan under torrperioder ofta
användas som parkmark eller annan mångfunktionell grönyta. Översvämningstråk kan med
fördel även placeras i lägen för skyfallsstråk.
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Figur 29.  Nedsänkta planterade grönstråk som utformas så att de kan stå torra vid normalväder
och svämmas över vid regnväder.

Figur 30. Naturlik översilningsyta. VA-guiden. Foto: WRS AB.

5.3.4 Dagvattendammar och våtmarker
Dammar innehåller ofta våtmarkspartier och våtmarker innehåller som regel dammar.
Anläggningstyperna överlappar varandra. De kan fördröja och rena stora volymer dagvatten och
används ofta som lösningar i slutet av ett dagvattensystem.

Dagvattendammar används för att fördröja och rena dagvatten. Dammar och våtmarker har god
förmåga att avskilja partikelbundna föroreningar. De kan utformas olika beroende på vilken
huvudfunktion dammen ska ha. Generellt består en damm av en djupare del för sedimentation,
medeldjupa delar med vattenspegel och grundare delar med filtrerande vegetation.  Utloppen
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kan strypas. Långsmala dammar ger bättre rening och hydraulik än en kort och bred damm.
Dagvattendammar är relativt platskrävande men har god reningseffekt. Dammarna är ofta
lämpliga att anlägga vid utloppet från ett större sammanhängande område. Dagvattendammar
används ofta som sista reningssteg innan dagvattnet når recipient. Se exempelbild i figur 31.

Figur 31. Dagvattendam. Nordtag Kastellegården 1:52, Kungälvs Kommun.

5.3.5 Gröna tak
Gröna tak kan användas för att fördröja och reducera flödestoppar.

5.3.6 Dagvattenmagasin
Underjordiska Dagvattenmagasin kan utformas på olika sätt för att fördröja och rena dagvatten
där plats ovan mark inte finns. För rening och fördröjning kan makadammagasin anläggas. Där
grundvattennivån är hög behövs täta magasin.

En stenkista är en underjordisk fördröjningsanläggning som består makadam. Dagvattnet kan
ansamlas i fyllnadsmaterialets porer (30% porositet) och därefter infiltrera eller ledas vidare
från anläggningen. Beroende på underliggande jordarters genomsläpplighet har dessa en tät
eller infiltrerbar botten/sidor. Anläggningen har en fördröjande och renande effekt.

5.3.7 Höjdsättning och rinnvägar
Ett verktyg för dagvattenhantering i planeringsprocessen är höjdsättning. Genom att analysera
rinnvägar, lågpunkter, översvämning osv kan man undvika översvämningar och instängda
områden. En viktig åtgärd är att planera och höjdsätta kvarteren så att vattnet vid extrema
nederbördstillfällen kan rinna av på markytan utan att orsaka skada. Dessa vattenvägar ska ses
som sekundära avledningsvägar då ordinarie ledningssystem är överbelastade.

För att hindra yt-eller dagvatten att rinna in mot byggnader måste marken ges en ordentlig
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lutning ut från byggnaden. Kvartersmark bör alltid höjdsättas till en högre nivå än anslutande
gatunät.

Enligt svenskt vatten P110 ska ca 3 m av marken närmst byggnaden ha en lutning ut från
byggnaden på 1:20. Längre från byggnaden kan marken ha en flackare lutning på 1:50 eller
1:100.

5.3.8 Sammanfattning dagvattenanläggningar
I tabell 1 redovisas en översiktlig jämförelse mellan de ovan beskrivna anläggningstyperna.

Tabell 1. Översiktlig jämförelse av anläggningstyper (bearbetad tabell från Stockholm vatten).
Anläggningstyp Grova

partiklar
Fina

partiklar

Lösta

partiklar

Ytbehov

Av
avrinningsyta

Fördröjning

Dammar och
våtmarker

hög medel medel 2-10% Låg till
medel

Svackdiken hög hög medel 2-10% Hög

Makadamdiken hög medel låg 2-10% medel

Nedsänkta växtbäddar hög hög medel 2-10% medel

Skelettjordar hög låg låg 2-10% medel

Gröna tak låg låg medel - medel

Översilningsytor/torra
dammar

hög medel låg varierar hög

5.4 Åtgärder per markanvändning
I detta kapitel ges underlag för val av dagvattenhantering baserat på områdestyp. Här ges även
förslag på viktiga platser/stråk för dagvattenhanteringen (figur 32). Ytorna och stråken är
framtagna med hjälp av bland annat Scalgo live som analyserar hur vatten rinner vid skyfall med
hjälp av höjddata.  De redovisade skyfallsstråken sammanfaller med befintliga skyfallstråk.
Skyfallsstråken går som tidigare nämnt ofta att delvis ledas om.

Föreslagna ytor för dagvattenhantering är redovisade på platser som bedömts lämpliga för
dagvattenhantering för renings och/eller fördröjning. Ytornas utbredning är schematiskt
redovisade i utbredning och omfattning.  Det är inte nödvändigt att anlägga
fördröjning/reningsanläggningar på alla de föreslagna ytorna. Ytorna är placerade där vatten
från ett område samlas, det går alltså inte att flytta de föreslagna ytorna helt, då försvinner dess
funktion.

Områdestyperna följer markanvändningstyper för planerad utbyggnad enligt figur 2. Val av
dagvattenhantering utgår bland annat från typ av område, identifierade problem och tillgångar
inom området, markslag och problem eller behov nedströms.



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Dagvattenutredning Kode.pdf

Projekt

Kode Fördjupad Översiktsplan
40 (50)

Titel Dokumentdatum Rev. datum Rev.
Översiktlig dagvattenutredning 2022-04-22
Uppdragsnummer Dokumentbeteckning Handläggare Status
4085–2102 ALt

Markera Mark Göteborg AB
Kungsgatan 18, 411 19
Göteborg
Org. Nr: 556729-7832 H:\4085-2102 DV utredning översikt Kode\1\Text\Dagvattenutredning

Kode.docx

För olika områden passar olika åtgärder och anläggningar för att fördröja och rena dagvatten.
För alla områden är en säker höjdsättning viktigt för att skydda byggnader från ytligt dagvatten.
För att minska översvämningsrisker i recipienter bör trög avledning tillämpas. Vid fördröjning
av dagvatten uppnås rening genom sedimentation.

Figur 32. Figuren redovisar ytor och stråk som bedömts viktiga för dagvattenhanteringen.  Blå
linjer i figuren redovisar viktiga skyfallstråk som måste beaktas vid planeringen. Gröna ytor
redovisar ytor som föreslås för dagvattenhantering.  övriga färgade markeringar redovisar
föreslagna utbyggnadsområden. Kartan återfinns i större format i bilaga 1.

5.4.1 Centrumområden
Området kring Kode station planeras att utökas och förtätas. Områden där ny samt förtätning av
centrumområden planeras domineras idag av villaområden samt en del i söder med
verksamhetsområde.

Områdestypen centrumområde karaktäriseras en tätare stadsstruktur med hög andel
hårdgjorda ytor, ett högt trafikflöde och behov av parkeringsytor.
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Figur 33. Genom det område som föreslås för ny centrumbebyggelse i söder går en ytlig skyfallsväg,
blå streckad linje. Förtätning uppströms i avrinningsområdet kan öka flödet genom området.
Gröna ytor redovisar förslag på fördröjningsytor för att bromsa flödet.
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Figur 34. Genom planerat och befintligt Centrumområde i Kodes centrala delar löper ett befintligs
skyfallsstråk som beaktas vid planeringen (blåstreckad linje). Förslag på fördröjningsytor för att
begränsa skyfallsflöden genom centrumområdet redovisas i grönt.
Flöden

Förtätningen och den ökade andelen hårdgjorda ytor väntas bidra till högre avrinning och
därmed ökade flöden till dagvattennätet.

Stora delar av dagvattennätet är redan utbyggt inom centrumområdet och för att inte öka
belastningen på det befintliga systemet bör fördröjningsmagasin anläggas.

I tätare centrumbebyggelse kan hanteringen ske i växtbäddar och/eller underjordiska magasin.

Översvämning

Ökade flöden ger även ökad risk för översvämning då kapaciteten i befintliga ledningar kan
överskridas tidigare än i dagsläget. Därför bidrar fördröjningsmagasin till en minskad risk för
översvämningar.

Befintliga obebyggda ytor inom centrumområdena kan utgöra ytor som idag fungerar som
översvämningsytor vid kraftiga regn. Om översvämningsytorna är viktiga för att hindra
nedströms skador bör man överväga att behålla ytornas funktion som översvämningsytor. Vid
planeringen av centrumområden bör man ta hänsyn till befintliga skyfallsvägar så att nya
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byggnader och vägar inte skär av viktiga rinnvägar och på så sätt skapar nya instängda områden
där översvämning kan ske.

Inom befintliga och planerade centrumområden finns idag ett utpekat översvämningsområde i
söder. Genom detta område går idag även en skyfallsväg som är viktig att beakta vid planeringen
av området (se figur 33 och 34). För centrumområdena bedöms fördröjning i nya områden
uppströms som viktiga för att inte öka flöden mot centrumområdet.

Vattenkvalitet

En förtätning och utbyggnad av centrumområdet väntas ge en ökad andel hårdgjorda ytor och
med tätare trafik och mer parkeringsytor. Detta tillsammans väntas ge en ökad belastning av
föroreningar. Inom centrumområdet bör samtliga hårdgjorda körytor ledas till någon
reningsanläggning. De typer av anläggningar som föreslagits som fördröjningsmagasin inom
centrumområdet bidrar även till rening av dagvattnet.

5.4.2 Verksamhetsområden
Verksamhetsområden karaktäriseras oftast av större sammanhängande hårdgjorda ytor med
mycket takyta och parkeringsplatser. Områdena väntas vara högtrafikerade, delvis med tung
trafik. Ofta kan områdena planeras med bredare gatustråk än centrumområden med plats för
diken. Större verksamhetsområden kan även planeras med sammanhängande mellanliggande
grönstråk där dagvatten kan hanteras.

Området öster om motorvägen utgörs av skogsområde med berg i dagen i de centrala delarna
och låglänt jordbruksmark vid utloppet från området.
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Figur 35. Planerat verksamhetsområde i öster. Blå streckad linje redovisar skyfallsstråk genom
området. Gröna områden är förslag på ytor som kan avsättas för rening och fördröjning av
dagvattnet från verksamhetsområdet.
Flöden

Markområdet som föreslås för verksamhetsområde är idag till största delen obebyggd.
Byggnationen väntas medföra en hög hårdgöringsgrad med ökade dagvattenflöden som följd.
Inom de planerade verksamhetsområdet finns idag inget utbyggt dagvattenledningssystem och
området ingår inte i befintligt verksamhetsområdet för dagvatten. Ökade flöden från
bebyggelsen kommer alltså inte påverka något dagvattensystem inom själva området. Däremot
kan ökade flöden utan fördröjning öka belastningen på nedströms liggande dagvattensystem.

Inom verksamhetsområdet kan fördröjning ske både inom planerad kvartersmark och som en
mer samlad fördröjning i svackdiken längs med gatustråk och uppsamlande dagvattendammar.
för att åstadkomma detta avsätts ytor för dagvattenhanteringen i planprocessen.

På kvartersmark kan krav på fördröjning ställas exempelvis genom exploateringsavtal och
genom krav på fastighetsägarna att följa fördröjningskraven enligt kommunens
dagvattenstrategi. Kraven enligt strategin är fördröjning av 30 mm regn på anslutna hårdgjorda
ytan, vilket motsvarar 3 m3 per 100 m2 hårdgjord area.
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Översvämning

En hög andel hårdgjorda ytor kan ge upphov till höga flöden och därmed risk för översvämning.
Genom att avsätta plats för ytlig dagvattenhantering längs med gatustråk och vid områdens
lågpunkter kan de anläggningar som tillskapats för att begränsa höga flöden även nyttjas för att
styra översvämningar till platser där vattnet ej gör skada på bebyggelsen. Det kan även minska
risken för översvämning i kända problemområden inom avrinningsområdet nedströms.

Verksamhetsområdet öster om motorvägen är till största delen beläget på relativt höglänt mark
med liten risk för översvämning. Vid utloppet i norr och söder finns idag platser som
identifierats som potentiella översvämningsytor (B och C). Utbyggnaden av
verksamhetsområdet kan öka risken för översvämningar i dessa områden. Det föreslås att ytor
för flödesutjämning avsätts vid områdets utlopp. Exempelvis i form av dagvattendammar eller
torra översvämningsytor, se figur 35.

Vattenkvalitet

Verksamhetsområden väntas vara högtrafikerade med delvis tung trafik, parkeringsplatser och
uppställningsytor med fordon. Verksamhetsområdet planeras på mark som idag utgörs av
jordbruksmark eller skogsmark. Det är markslag som har låg föroreningsgrad på de flesta
ämnen. Jordbruksmarken kan dock väntas generera en relativt hög andel näringsämnen till
recipienten.  Den ökande andelen hårdgjorda ytor väntas medföra högre flöden och därmed
högre föroreningstransporter. Det tillkommer även föroreningar från biltrafik som olja och
metaller. En exploatering av jordbruksmarken kan dock medföra en minskad belastning av
näringsämnen. Inom verksamhetsområdet behöver krav ställas på att dagvattenhanteringen
förutom fördröjning har renande funktion. Inom kvartersmarken kan underjordiska magasin
vara lämpliga. För att säkerställa en god reningseffekt från verksamhetsområdena föreslås en
mer samlad dagvattenrening, tex i dagvattendammar vid utloppen från områdena.

5.4.3 Bostadsområden
Bostadsområdena förväntas ha en lägre hårdgöringsrad än centrumområden och
verksamhetsområden. Områdena väntas ha mer grönska och mindre trafik än de övriga
områdena. Vid val av dagvattenhantering måste större hänsyns till barnsäkerhet tas än vid
övriga områdestyper.
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Figur 36. I det föreslagna området för blandad bebyggelse i norr föreslås att en yta avsätts för
fördröjning av dagvatten för att minska flödesbelastningen på nedströms liggande områden.
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Figur 37. Genom befintligt bostadsområde går en skyfallsväg ner mot Vallbyåns biflöde
(blåstreckad linje). Skyfallsvägarna fortsätter genom ett föreslaget område med blandad
bebyggelse där skyfallsvägar måste avsättas genom området.
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Figur 38. Genom planerat område för blandad bebyggelse i Kollerödsbäckens avrinningsområde
går en skyfallsväg via befintligt vägdike. Gröna ytor uppströms redovisar ytor som föreslås
begränsa flödet genom området. Grön yta inom området redovisar yta som kan avsättas för rening
och fördröjning av dagvatten från området.
Flöden

Bostadsområdena är föreslagna på mark som idag används som jordbruksmark. Exploateringen
kommer att innebära en förtätning och en ökad andel hårdgjorda ytor och därmed ett högre
dagvattenflöde.

Planerat bostadsområde i norr (figur 36) avvattnas till största delen till Vallbyån utan påverkan
på befintlig bebyggelse. En liten del av området avvattnas söderut genom befintligt
bostadsområde till Vallbyåns biflöde. För att minska flödet till det befintliga dagvattensystemet
och begränsa skyfallsflöden föreslås en yta i södra delen av området för dagvattenhantering
(grönmarkerat område i figur 36 och 37).

Planerade bostadsområden inom avrinningsområdet för Vallbyåns biflöde (figur 37) avvattnas
direkt mot vattendraget och antas inte påverka flödeskapaciteten i nedströms liggande
ledningssystem.

Området i söder som avvattnas till Kolerödsbäckens biflöde (figur 38) avrinner mot ett befintligt
ledningssystem där problem med översvämning och kapacitetsproblem finns. Oavsett om
avvattningen sker till ett befintligt system eller inte så finns det anledning att begränsa flödet.
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Översvämning

De planerade bostadsområdena norr om Vallbyåns biflöde är områden genom vilka
skyfallsflöden från befintliga områden avrinner mot Valbyån. I dessa områden är det viktigt att
planera in obebyggda genomgående skyfallsstråk (se figur 37). Sådana skyfallsstråk skulle
kunna utgöras av grönytor eller gångstråk där även öppen dagvattenhantering av dagvatten från
bostadsområdena kan ske. I det planerade bostadsområdet i söder har ett befintligt
översvämningsområde (E) identifierats.

Översvämningsproblematik finns även längre nedströms längs med Kollerödsbäckens biflöde.
Genom det planerade området för blandad bebyggelse i söder (figur 38) löper ett befintligt dike
som tar emot dagvatten från avrinningsområdet öster om motorvägen. Det är viktigt att behålla
funktionen i detta dike eller avsätta motsvarande fördröjnings- och skyfallsstråk genom
området. Avvattnings- och grönstråk kan avsättas längs med gränsen i norr. Inom området
bedöms det viktigt att avsätta ytor för att hantera översvämningsproblematik för att inte
ytterligare förvärra översvämningar nedströms. En översvämningsyta kan avsättas vid utloppet
från området.  Förslag på yta redovisas i figur 38.

Vattenkvalitet

Dagvatten från bostadsområden väntas innehålla lägre föroreningshalter än övrig
markanvändning inom planområdet. Byggnationen sker på jordbruks eller naturmark och
andelen hårdgjorda ytor kommer att öka. Den hantering som föreslås för att hantera ökade
flöden är även effektiva metoder för att rena dagvattnet.  Inom bostadsområdena kan rening och
fördröjning erhållas genom gröna tak, stenkistor, diken längs med lokalgator mm.

6 Släckvatten
Vid brand kan stora mängder förorenat släckvatten tillföras dagvattensystem och recipient.
Speciella åtgärder kan behövas beroende på verksamhet på respektive fastighet. Sådana
åtgärder planeras i samråd med Räddningstjänsten och miljöenheten. Generellt föreslås att
släckvattnet magasineras på de hårdgjorda ytorna kring byggnaderna. Inom planområdet
planeras ett verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ligger inte i direkt anslutning till något
vattendrag. Nedströms verksamhetsområdet föreslås att dammar anläggs. Dammarna bör förses
med avstängningsanläggningar och på så vis kan släckvatten hanteras i dammarna.

7 Diskussion och slutsats
Syftet med den övergripande dagvattenutredningen är att beskriva dagvatten och
skyfallssituationen utifrån nuläge, potential och förslag. Utredningen har tittat närmare på de tre
första fokusområdena i Kungälvs kommuns dagvattenstrategin: Flöden, Översvämning och
Vattenkvalitet. Utredningen ska ihop med Grönstrukturplanen även innehålla
inspirationsmaterial för kommande planering och drift. Utredningen ska fungera som underlag
för den fördjupade översiktsplanen.

Kode kan delas in i tre delavrinningsområden, Vallbyån, Vallbyåns biflöde (som mynnar i
Vallbyån) och Kollerödsbäcken. Miljökvalitetsnormen för Vallbyån och Kollerödsbäcken är att de
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uppnår måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt VISS. Vallbyån,
Kollerödsbäcken och dess biflöden är idag hårt belastade med risk för översvämningar.

Den föreslagna exploateringen föreslås i huvudsak ske på mark som idag utgörs av skogsmark
eller jordbruksmark. Inom den befintliga bebyggelsen planeras även en förtätning med ökad
hårdgöringsgrad.  Den föreslagna bebyggelsen kommer därmed att ytterligare kunna öka
flödena och föroreningsbelastningen på vattendragen. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten får
recipientens status inte försämras. För att hantera belastningen på vattendragen har ett antal
åtgärder föreslagits som bedöms vara viktiga för att inte recipientens status ska försämras. Där
ytorna ligger i anslutning till föreslagna verksamhets- och centrumområden bör höga krav på
rening även ställas.

Genom befintliga områden och förslag till områden för ny exploatering har skyfallstråk
identifierats. Vid ny exploatering är det viktigt att ytor sparas för planerade skyfallstråk genom
områdena. Nya skyfallsstråk kan med fördel samordnas med grönstrukturplanen för att skapa
blågröna stråk genom områdena.

Inom utredningsområdet har fem områden där översvämningar kan ske identifierats. Ingen av
översvämningsområdena är belägna inom områden som föreslås för ny exploatering. Däremot
väntas ny exploateringen medföra ökade flöden mot översvämningsytorna och mot skyfallsstråk
genom planerade exploateringsområden. Översvämningsytorna har identifierats som möjliga
platser för hantering av dagvatten. Ytorna är inte lämpliga att bebygga på grund av
översvämningsrisken. Ytorna kan utformas för fördröjning av dagvatten för att minska
belastningen för nedströms liggande ledningssystem och för att minska belastningen i ytliga
skyfallsstråk.

Huvuddelen av de föreslagna områdena för förtätning och ny exploatering ligger inom området
för Vallbyåns biflöde. Längs med Vallbyån finns ytor som identifierats som översvämningsytor
där Valbyåns biflöde kan dämma upp mot befintlig mark. Här föreslås att grönytor sparas för att
hantera översvämningen. Ytorna kan även utformas för rening av dagvattnet för att förbättra
vattenkvalitén i recipienten.

För ytor som planeras i bostadskvarter och i områden för blandad bebyggelse är det viktigt att ta
hänsyn till barnsäkerheten. I dagvatten från bostadsområden väntas föroreningsgranden vara
låg till måttlig. De ytor som identifierats som lämpliga för dagvattenhantering vid områden för
blandad bebyggelse har som främsta syfte att fördröja dagvatten eller fungera som skyfallsstråk.
Här bedöms ytorna kunna utformas som försänkta grönytor med låg eller ingen vattenspegel.
Alternativt som växtbäddar/skelettjordar.
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��� +� +� ,������0�����|�*�'���RSTUVV�WX}�X�ZU[\]\̂\_]U]�S̀�p~bc\de_fcagU� �~bc\de_fcagU�iUcbX�UVVUc�j_cgSĉ� R_̂SVd̂caV]\]bk�bSffS�lmǹopq� rSg\sfpSV̂�litoebq� rSg_]pSV̂�\�j_cgVs[̂U]�uS�vkw�f�s]gUc�fScex̂S]�leitofyq������	�� |�0��%G'K� |�'%%� +����	G����G���	�� +� |�0��K%*�� |�K%�'��-��������2N���������������G��N���������������	�����	��������	G������01���	�L�*�������	
	�����	G������01���	�L������
����N�����2
	
�������������������	1����
������2��	������	�'%�I�K%������{L�������������������������������������	�����
���
�����	
������
	��������	�����������	�1���
�
�������������G�
		�2����	���3��	���		�����3��	
	����N���������������L�����
	��	����������*%*'+'*+*'��01�������������F��P��N��������N����	�����������	L�P����	
������
	��	�1��F��P������
2
0�������	
���2����
��������������G�3�������01��������N�	
	����	L�&���
���#+'�2����������	
�������	
	��2��������	�G��
���#+*�2��3�����	���01��
���#+{�2���������N�	
	����	L�)�	������
��
������	����	���������
��	�3���
��	����	�1�������	����
����
���������	�����������	����
	����2����������������3�����������	����
�����G�����
���#+"L��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'(� �)�����*%**+%"+*!� &
�	�,-�.�/���

�

�01234�567�8�9:;<=41>??@:>>1A1BC41=2�:D�4C>EC?F1DC�G<4;:4F>243EE�1=<H�I3=2J@D>�?<HH3=�KLMNOP�QRQ7ST�
�01234�56Q�8�9:;<=41>??@:>>1A1BC41=2�:D�4C>EC?F1DC�UC42:4F�1=<H�I3=2J@D>�?<HH3=�KLMNOP�QRQ7ST� �01234�56V�8�W4J=>DJ4;C=�AX4�<@1?:�H:FC41:@P�2:HH:>F4Y@=1=2�34:=�KLMNOP�QRQ7ST�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'#� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�456�7�89:;<30=>�?@3�A93>B�1C<;A�=9AA9<=D91<0<1�9E�39:;<30=>�?@3�F;3:�;GH�IC31�JKLMNB�OPOQRS�T	�����U��	
	��	��������������V������
W
X��������
����	��������	������V�
��������	������	Y�+�	���U����	����	��U���������	
���	�����	����
��Z���	���	�����	
������	��U���������	
���	�����[��Z�����
���#*\Y����	
	�����������	�[����W����
��
�
��������	
	����
����	����' "Z�&��[��������U��	����X[�W�������W������Z������U����	��
��	�����	
	����V�����X�	�����]����������Y�&����
����������	
	��������
W
X�������	������V����	���������������������	������	�%�̂�'%���_�� Z̀��
����������������	���������	
������
	��	Y�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'!� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�456�7�893:9�;<=3�>9?@A30BC@D3E?=A�0A@D�/FG�8@?=H�IE1�30BC�JCK9BB�LM�<0B9B�0�13;AN�A@3D9K�30BC�JCK9BB�OM�0�12K�@PQ�Q;1�30BC�JCK9BB�RM�0�3;?H�S	������������TU�������V��	����	����	����	�����	�����	
	���W����X�(���W��������
	�����V������	��������
�����������V������	���TU����X�S���	��������	��W��������	
	����������W��	��TU�Y�����W�������
��	�
�	��������
�����Z���V�������������	��
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�VWXYZ�[\][\�̂�_̀ab̀cdWecf�agèZhfbWadeiYdcb̀Z�jkZ�lkmbcfZb̀ZWdXnfdokZcdWdX�YblpZbeq�r̀maoZsj̀�[��?�����������	������?���E����B�������
�B����������������	������������
��?���
�����	I�����
���F%*FFC�t��	��	������
�
��	
	��	��	��I�������@A��u��
BE	�?���	����	�?�����	�
�����������E���I�������	��	��?�����������E�BE	�B��������
������	�E��������������������C�����������	����������	��	�
������E�����
��t�	���������B���
�����	�?�@���������@����
��
������
�*����
��
��	
	�C�v��
�	��?�����������	���?�@��	�
�B�������������������@A������
	�������A�����������?��I�����
���F%*F'C�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'#� �(�����'%'')%")'!� &
�	�*+�,�-���

�

�./012�34533�6�789:;9<�;=�>922?@0�/�A9<B:2=C9�3D�EFG>:F2H�IJ920=2�KFG>/0>�>/<<�;<F@F29�<IGF29�:F2HL�

�./012�3453M�6�NOG92J92FC�92BG/B@�/�EB2:�FJ�<BHF<>�GH29C�<?@0G�O?PH9@D�A9<B:2=C9�3L�Q��	��	�R��A9<B:2=C9�M���	�S���
���������	�����T	�����R��������UV�S���
�����	�����
��������	��������T�����������UV���������	��W�X������R���
����S�R
	��
��SY��	��
�	����	��S�������R�������������S��������
���Z%)Z[���UV�
���������	����	�����
���R��U��S�����	�����������
���Z%)Z"�W������	�S���	����	��R���
��������������
�R������T�����W�*���������S���������	����U����
��
�	���
���UV��Y��
��
��	
	��
RT	�S���	����	�W�X	�����U��	��T�������
�����	���	����S������W��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'!� �(�����'%'')%")'!� &
�	�*+�,�-���

�

�./012�34536�7�89:;2<;2=>�?=:@�A=2B�B2/C0�9;?/C@D/0�9E00C=@/FCG�

�./012�3453H�7�IB;2A=2B�/�>=D0JC0;CK�9;20:DLC@�:;:�@/DD�<LC:@;2�/�9/D>G�M;DFA2J>;�6����
�����������������	�N�NO��������N������P�������
		�Q����	�������R���Q
	��
��NO��	��
�	���N�������
��	�����S	������N������N���S����Q��������TP�������
��N���
�����	R�U����N��
��	
	��
�	��������S����N���
������	��	�����������������������N���	����V�����
���W%)WXR�&��Y�	�����(����S���Z���������	��	�����[���NO)S	�����
		��
������
�)����
��
��	
	����	������	��S�����	�����	�R���Q
	��
�����
�	��N�����������	���S	�
�Q�������������������TP������������
	��	���������������N�����������	Q����	V�����
���W%)W\R�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'%� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�45647�8�92:;3<=�><3?@�AB33<�C;DB>3E=;�FG�

�/0123�4564H�8�I;J0AKD01�;3BL0BA�DMA1L�N<DDOP6EA@�AB33�B>�C;DB>3E=;�FG�&��������	����C;DB>3E=;�F���Q
	
����������	��R����	������������������	
	������S�T��	�������S�����	������	�(����R���'��TU�"V�����
���W%*WX��TU��
���W%*W#Y���T��	������������������
�����������	����(����R���'V���	����
��	���
�	��TU���R���������������	���������	���S�T��	Y���������Z������	�����	���	�����Q����������
�	���[�����	���S�T��	����V�����
���W%*W!Y�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'(� �)�����*%**+%"+*!� &
�	�,-�.�/���

�

�01234�56758�9�:;<=�>?@4A<4?B�CDE4<�F@;GA4>E@�HI�

�01234�5675J�9�KL<2�M@44N=2;3M=1=2�AGM�ONP?@=B�F@;GA4>E@�HI�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'(� �)�����(%((*%"*(!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�45647�8�9:;2<=>?=3@A�=3:B0:>�:CD�@>?@1=?�=3:B0:>BB;EAA�FG>1B�HGC;=>I�9=F:<3JA=�K�L�MN�9=F:<3JA=�M���	��
������������	��
������O���'�P���
����Q������������	�O�����R�����
���S%*(%T�U	�������P���	�������	�����
��
���	���������O�����VW����	��	�P�
����������������VW�Q����
�
��	
	�����������O������������	�T�&��X�	����������O����
		��P�V��	�P���
��	����	��������	�����Q
	
����������	��VW�P�����	��������P���	����	R�
	��	��
�������
�	�W��	�������W�R�����
���S%*(ST�
�/0123�456Y5�8�ZF@>�J;=3F@>AB;@[�0�9=F:<3JA=�MN�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���''� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�45674�8�9:;<=3>?:�@A�B0;?�C>�BDEF�GH3IJ�K<33�<=�B:31FKI;;:L�9:;<=3>?:�M�
		�N�����
��������
����	��������������O������P��
��	
	��Q����N����
�	����RQ����������	�O�����S������
	�����	���T�U��������V������	�P����P���
�����������	��V�����������N��������	�����	��������N�������O�����
���W%*))��RQ��
���W%*)'T�X	�����R��	��V�������
�����	�	��������
�	��������V���T�

�/0123�45677�8�Y:33DK1�F30K1�K<33I�9:;<=3>?:�MA�13DKG:K�H0;;�9:;<=3>?:�ZL�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'"� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�45678�9�:;<=�>?33@=1�A0B�CD3?E;<1?=�F;<=?3<B�?GF;H<>?30=1�CD3�0B3H>>EA?3IE<JK?>L�M?;HJ3NB?�OP������	������Q���R��ST�U����V���������W�������	�
		���	�X�S�Y���Z
	��
������
�	���������	���	��������	���X�S��	������V��
�T������S�����������������������X��������[�����
���\%*)"Y�

�/0123�4567]�9�̂H>?3<B?�?3HE0H=EEI<BH3�;@=1E�_@̀I?=�EDB?3�HJ�a?BEA@1?=L�M?;HJ3NB?�O�b�cP��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'(� �)�����*%**+%"+*!� &
�	�,-�.�/���

�

012345671�8�9���:�;��������;����������������������	��<���
������:������
����=>�	����������	������9�=��	�9���
��	����	?�����
���@%+*(A����������
�	�
�9�=��	���	�
	���������
�����	��9��������	���;���9��
��	
	��	A�
�BCDE5�FGHIJ�K�LM5NC�417�O2MP�4M5Q�C�4CNN1P�MR�012345671�8S�T����012345671�U��=>�012345671�V���9����	���:����������������9����������;���?�����;�����������<��
���9��=���=>�9��A�W	���������	
�����	���	
	���>��	������A�012345671�X���;
	
����;�������������9�������;��������=>�9���	����?�����
���@%+*YA��
	�������:�����	����������	���������������������	��	����	?���	���:��������9�����
����	��������
	��������;
	?�����
���@%+*ZA���;
	��
���;��9�������	����9����	��
��	�����:	�����������;
	�����
�	
�:�
�
��	
	����������9����������A�
�BCDE5�FGHI8�K�L2MP�N155[PD�417�\N[22RC\�]15D�C�7MD1P̂�012345671�XS�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'(� �)�����*%**+%"+*!� &
�	�,-�.�/���

�

�01234�56789�:�;<=>?=�@ABC�C<44DE2�?<=�BFA2�G3CE1E2�3HHIC�1�41JCE1E2�BK=>BCL�M<GN?4I=<�OP�QRSTSU�VWXYZW[\][̂������	
���_�������
	���̀a������b��
��	
	����_���������*%**c�&d_��������������������b����̀a�
��	�
_
�����e��	���������	�
����
���_��b��̀���_�����̀a���c�f	���	
	��������d�	
	��+��̀a�����	
	��
��	
	���a����_���������������c�f��
���g%+*#�����
����b�����	
�����b�����
�	���	���c�$������
����b�����
�	���	���
		�ae����_�����_
��̀a�����������	��������	���b�����	
����b�����
�	c��

�01234�5678h�:�;<42C<JE1BJA�NiB<4FAC1NEBH3EJC<4�=D4�@DGCJA4C<41E2jAE?D4JE1E2�3C@>4CBP��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'(� �)�����*%**+%"+*!� &
�	�,-�.�/���

�

���0��������	�
�123456782�9���	�:���
��������:���	�������:���
�����	���	��:���������	��������;������������	���<=�������
�����
	��:�0
	��
��:>��	��
�	?�����
���@%+*!A�����������	���������=�����	�:���������0��<�����	
	�����;��0;	�������������A�B	����:��<���0�����:����������	���0���:������A�
�CDEF6�9GHIJ�K�L26EMN62O45PQ�D�NPQ6R�8232S�RT�123456782�9U��B	���123456782�I���	��	�0��<��:�����	���:���������	��������;�������������	�������������;��?�����
���@%+'%A�B	�����<��	��;�:��<���0�����������������	��������	���0���:������A�
�CDEF6�9GHVG�K�L26E�MN62O45526�DS45�PO4EP456782Q�D�123456782�IU�� �



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'#� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/��00���1���
	���234567893�:����;����
��0�������	��������/������������;<��������	��������������/��	�=�����
���>%*'>?�������	��	�����
��������������0��;����;<���;�������������������
�	���;��=���	������������	��	���������/���@�<����
;�
����;<�1��;�
���1����1�������=�����
���>%*')��
����
���>%*'@?�

�ABCD7�EFG:E�H�I37CJK44�LB9�C7KMN3M�OL�234567893�:P�

�ABCD7�EFG:Q�H�I37CJK44�LB9�C7KMN3M�OL�234567893�R�65S�MOSD7TO7SB�5UJ�234567893�:P��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'!� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�45677�8�9:31;<==>3�0�?:=@A3BC:�7D�90=C:E�F0==�;G1:3�H0I>3�<H:E�IF:EA23>3�H0C�13<EI:E�A@F�<E1A>3J�@K;�E>F23@A3BC:D�

�/0123�4567L�8�9:31;<==�0�?:=@A3BC:�7D�9:31:F�<3�;@A@1:EF�@K;�C:=I�IM30KJ01FD�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���"%� �'�����(%(()%")(!� &
�	�*+�,�-���

�

�./012�34567�8�9:20;<==�/�>:=?@2AB:�6C�B:=D�DE2/FG/0H�?F;�I=?FG/0HJ����>:=?@2AB:�K�L��
	���M�����	
�����	���	
	�����N���O�P	���>:=?@2AB:�7�L��M���
�����	��Q��NN������	�����Q�����	��R��������SL��T���������	�O���	������M���
���M���������L�����	������N��S������	��R�����
���U%)VW��
����
���U%)V#R���	��
����	��	����������Q���V�L�������
S�
����SL�M��S�
���M����������R�����
���U%)V!O�

�./012�3456X�8�.=YFG�I:20;<==�/�>:=?@2AB:�7�@?H�02<ZD:Z�@?H�>:=?@2AB:�6J��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���"'� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�45678�9�:;31<=>>�0�?;>@A3BC;�DE�:;31AFGGFH�=3�<@A@1;H�@I<�<F3�>0J;H�13FC�FK�2LLGL30IMH0H1E�

�/0123�4567N�9�:;31<=>>�0�H@33F�13=HG;H�FK�?;>@A3BC;�D�A@J�7E�:;31;J�=3�<@A@1;HJ�A;C�O>FIMF�>2JH0H1F3E��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���"'� �(�����'%'')%")'!� &
�	�*+�,�-���

�

�./012�34567�8�9:20;<==>2�?/@�02<AB:A�CDE�F:=DC2G@:�6H�9:20:E�<2�;DCD0:AEI�@:=B�E<JKE�C:@�?:0:E>E/DA�DJ;�AG0DE�L=DJK/0EH�M��	��	�
	���F:=DC2G@:�N����
�������������������������O�������	���P��Q����R��������P���
	��������S������	���	������P���
��������O��T����TQ�Q�����	�U�����
���V%)"%U���	��
	���
���	���������S����Q�����P��T�
���P����P�������U��
���V%)"VR�W
�������S������X������Q�	��S��S�
T�����	�	
	���TQ��TQ����P�����
���������	���������		�������U�����
���V%)"'��TQ��
���V%)"YR�

�./012�345Z4�8�9:20;<==�/�F:=DC2G@:�NH��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���"'� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�45674�8�9:31;<==�>0?�@:=AB3C?:�DE��

�/0123�4567F�8�9:31GH3:IABJK�0�JH?3L�?:=:M�L>�@:=AB3C?:K�DE�NO<1M0M1�L>�P:31�AQ;�JQ;LIKL3P:K:�OC10QI�0�AB3C?:K�2M?:3�O=LKJP:JHI:KJ�K0==G<==:E�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���""� �'�����(%(()%")(!� &
�	�*+�,�-���

�

�./012�34567�8�9:20;<2:=>?@A�/�@<B2C�B:D:E�CF�G:D>?2HB:A�IJ�KLM0E/E0�CF�N:20�>OP�@OPC=AC2N:A:�LH0/O=�/�>?2HB:A�1EB:2�LDCA@N:@<=:A@�A/DD;MDD:J��Q	���G:D>?2HB:�R������	��	���������ST�U�����������
����	����V�U
	��
��VW��	��
�	���V�����	��X�V���
�����	Y���������U��S��Z�V�����	���T�����	��ST���S���������	��������������
�	Z�����
���[%)""Y�

�./012�34566�8�9:20PMDD�/�G:D>?2HB:�RJ�9:20�M2�P>?>0:E�>OP�AMO=A�?:B�F:0:ACA/>EJ���



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���"'� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

/��	��	�
�012345671�8�������������9���
�����	���	��������
	�������:���;�&�����
��<����
=�
����=<�9��=�
���9����9�������>�����
���?%*"'>��
���?%*"@��=<��
���?%*"A;�

�BCDE5�FGHIJ�K�L15DMN51O34PQ�C�012345671�8R�L15D4SPPST�U5�V343D1T�3WV�VS5�2CQ1T�D5S7�SX�EYYPY5CWOTCTDR�

�BCDE5�FGHIZ�K�L15DMN51O34PQ�C�012345671�8R�L15D4SPPST�U5�V343D1T�3WV�VS5�2CQ1T�D5S7�SX�EYYPY5CWOTCTDR�



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���"'� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

�/0123�45678�9�:;31�<=3;>?@AB�0�C;D?@3EF;�GH�C;D?@3EF;�I�J���K�L�������������������J����������M�������J������N�����������	����������
������K���'M�&���
���O%*"#M�

�/0123�4567G�9�:;31�<=3;>?@AB�<=3PQRBSA�0�A>?1;R�@;F�F;DA�AB?3S�TD?U>�0�C;D?@3EF;�IH��



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���"'� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

/012�345678679:;768<=4=6967>?:@A448BC9BDEFGHGE�IJKLJMNOMP��������Q����R
�
���������	
	��	��Q�S������������
����	����T�����
��	�����UT����	�����	���R����	������UT�R�S
	��
��
	S�������V�������������	
����S�������	
	��	������
���
���������W�(�������Q�S
		��������Q��	���������S
��	�R���Q������T��
�	������UT���������	V�
���������Q��	�S���
��������
����UT�R���������	����W���
U�����T���Q��SS������	���X���RY*Q	��R
S����V��
������
�������������	�������
����������
�	
	���Q����	W�X
����T��R�S
	��
�����
�	���	��������	����	������V��
�������	�������U��	��Q��Q�Q�	������
�	�����S���������R
�
����S�TQ���	��	���
���W�Z���	�R���
���������	
�������������������	���������	
�������R
�
����S�TQ���	��	�S��������
��������Q��W�[\]̂_ àb\�c��d
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Sammanfattning 
Detta dokument är en miljökonsekvensbeskrivning för en tidig version, från februari 2022, av fördjupad 
översiktsplan för Kode i Kungälvs kommun. Den fördjupade översiktsplanen anger hur kommunen anser att 
mark- och vattenområden i och kring Kode ska användas, både avseende exploatering av de centrala delarna och 
bevarande av de yttre områdena. Fördjupningen innehåller även riktlinjer för hur utveckling av Kode ska 
genomföras.  

I miljökonsekvensbeskrivningen har de åtta miljöaspekter, areella näringar, landskapsbild, kulturmiljö, rekreation 
och friluftsliv, naturmiljö, vattenförhållanden och klimatanpassning, trafikbuller samt risk – farligt gods och 
miljöfarlig verksamhet, som enligt behovsbedömningen kan leda till betydande påverkan utretts. 

Samlad bedömning 
Planens förhållande till lagskydd 
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Jordbruksmarken anses i detta fall vara 
brukningsvärd. I det fortsatta arbetet behöver det förtydligas hur den föreslagna exploateringen av 
jordbruksmark utgör ett väsentligt samhällsintresse.  

Den fördjupade översiktsplanen medför risk för ökad ytavrinning på grund av ökad areal hårdgjord mark vilket 
kan orsaka ökade flöden och försämrad vattenkvalitet i de nedströms liggande ytvattenförekomsterna Vallbyån 
och Kolerödsbäcken. Detta kan i sin tur påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten i 
dessa ytvattenförekomster. 

Bebyggelseutveckling föreslås i områden som är potentiella livsmiljöer för flera olika artgrupper som skyddas 
enligt artskyddsförordningen. Inför detaljplanering behöver naturområden och potentiella livsmiljöer som 
exploateras artinventerats, och beroende på resultaten kommer olika anpassningar och skyddsåtgärder krävas för 
att inte förbuden i artskyddsförordningen ska lösas ut. 

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen. Det finns fornlämningar som ligger inom samt tangerar de västra 
områdena för ny bebyggelse. Det finns även fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar i närheten av föreslagna bebyggelseområden som riskeras att påverkas negativt vid exploatering. Den 
som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning ska ansöka om 
tillstånd hos länsstyrelsen.  

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent nivå vis en bostadsbyggnads fasad. Den fördjupade översiktsplanen föreslår 
förtätning av befintliga områden med blandad stadsbebyggelse samt komplettering med blandad stadsbebyggelse 
i områden som gränsar till Bohusbanan och E6:an. Det kan medföra att antalet bostäder i Kode där ekvivalent 
ljudnivå överskrider 60 dB vid fasad ökar.  

Planens viktigaste konsekvenser 
Areella näringar 
Planen bedöms medföra märkbara negativa konsekvenser för jordbruk och pollinering eftersom brukningsvärd 
jordbruksmark i form av åker samt ängs-, betes- och hagmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Planen bedöms 
medföra små negativa konsekvenserna för skogsbruk bedöms eftersom ett par skogsområden tas i anspråk för ny 
blandad bebyggelse och ett för en större industriverksamhet.  
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Kulturmiljö och landskapsbild 
Kulturmiljön och landskapsbilden i Kode är starkt sammankopplade med varandra utifrån agrarhistoriskt 
perspektiv, framför allt väster om E6:an. Planen bedöms få stora negativa konsekvenser för kulturmiljö och 
landskapsbild då föreslagna områden för ny bebyggelse sammanfaller med tre identifierade landskapshistoriska 
värdekärnor, uppmärksammade i Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021). Värdekärnorna bedöms 
vara de mest värdefulla kulturmiljöerna inom och i nära anslutning till tätortsområdet. Två av dem har stark 
koppling till riksintresse för kulturmiljövården Solberga – Ödsmål och bedöms enligt den landskapshistoriska 
analysen vara störningskänsliga kulturmiljöer. Dessutom berörs ett flertal fornminnen och möjliga fornlämningar 
av förslaget. 

Rekreation och friluftsliv 
Sammantaget bedöms att planen kan medföra märkbara negativa konsekvenser gällande rekreation eftersom 
betesmarker, skogsområden och vattennära miljöer tas i anspråk och vyer över vad som är ett kulturhistoriskt 
landskap kommer att förändras påtagligt.  

Naturmiljö  
Planen bedöms medföra stora negativa konsekvenser eftersom i sammanhanget ganska stora arealer naturmark 
hårdgörs, åtgärder som irreversibla och medför permanent förlust av naturvärden. 

Vattenförhållanden och klimatanpassning 
Den fördjupade översiktsplanen bedöms medföra en ökad ytavrinning med risk för ökad frekvens av 
översvämningar såväl inom planområdet som utmed nedströms liggande vattendrag. Detta gäller främst 
Vallbyåns tillflöde som kommer att motta större delen av det vatten som behöver avledas från föreslagen 
nybyggnation. Indirekt kan detta påverka befintlig vattenanknuten fauna i Vallbyåns tillflöde och miljömålet 
levande sjöar och vattendrag samt möjligheten att uppnå MKN i nedströmsliggande vattenförekomster. Den 
negativa påverkan på ytvatten bedöms mildras om de riktlinjer som anges i Kungälvs dagvattenpolicy tillämpas 
vid exploatering av marken. 

Kumulativa effekter 
Den fördjupade översiktsplanen för Kode innebär att mark som idag används som jordbruk, betesmark eller 
skogsmark tas i anspråk för bland annat blandad bebyggelse och industri. Hur mycket jordbruksmark som 
försvinner på lång sikt i kommunen och regionen hänger samman med planeringen av tillgängliga markresurser 
samt hur markanspråket för bostäder och verksamheter kan minskas i framtiden. Planförslaget bedöms medföra 
små negativa konsekvenser för den regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om behovet av 
regional självförsörjning ökar i framtiden.  

Delar av den mark, som idag ofta är betesmark, som tas i anspråk för bebyggelse har såväl kulturhistoriska 
värden som naturmiljövärden. En landskapshistorisk analys visar att samtliga kulturhistoriska värdekärnor inom 
planområdet tas i anspråk för exploatering. Förlusten av dessa ger negativa effekter på kulturmiljö och 
landskapsbild och den sammantagna effekter av ianspråktagandet minskar den historiska läsbarheten av området. 
Den sammanlagda arealförlusten av betesmark över tid samt i kommunen minskar livsmiljöerna för arter knutna 
till betesmarker, vilket ger en negativ påverkan för dessa arter. Även spridningssambanden för berörda arter kan 
påverkas negativt. Ianspråktagandet av betesmarken inom planområdet medför således negativ påverkan lokalt 
inom planområdet och ger även en liten negativ påverkan i den kommunala skalan för såväl kulturmiljö som 
naturmiljö.  

Den ökning av hårdgjorda ytor som föreslagen markanvändning medför kan sammantaget medföra negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten. Det avrinnande vattnet från planområdet avleds direkt eller 
indirekt, via Vallby åns tillflöde, till två ytvattenförekomster vilkas fastställda miljökvalitetsnormer i nuläget inte 
uppfylls.  
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Planens förhållande till miljömål 
De miljömål som påverkas av den fördjupade översiktsplanens markanvändning, såväl i målens riktning som att 
motverka målen är:  

 Begränsad klimatpåverkan 
 Ingen övergödning 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Bara naturlig försurning 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Ett rikt växt- och djurliv 
 Levande skogar 

Förenlighet med miljöbalkens och PBL:s hänsyns- och hushållningsregler 
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte medför skada 
eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet.  

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Den 
fördjupade översiktsplanen redovisar väsentligt ökad exploatering kring Kode, med blandad stadsbebyggelse på 
områden som idag utgörs av betesmarker med lång hävd och kulturhistoriskt värde. Genom att i 
markanvändningskartan avsätta områden även för natur- och rekreationsområde och för jordbruksmark 
förtydligas samtidigt kommunens ställningstagande kring dessa områdens långsiktiga bevarande.  

Den förtätning med centrumbebyggelse och verksamhetsområde som sker mellan och i anslutning till befintlig 
infrastruktur bedöms vara en god användning av dessa områden i förhållande till dess lämplighet.  

Kode utgör ett stationssamhälle och en förtätning med bostäder och service i detta område ger förutsättningar 
för de boende att välja resor med kollektivtrafik framför bil. Dock ligger även motorvägen E6 i nära anslutning 
till samhället vilket kan medföra att boende i stället väljer detta färdsätt.  
  



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

Tabell. Konsekvenser för huvudalternativet, alternativ utformning och nollalternativet. 

 Huvudalternativ Nollalternativ 

A
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r 

Märkbara negativa konsekvenser för jordbruk eftersom brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk. Jordbruksmark anses vara ett 
mellankommunalt intresse, det är alltså en regionalt värdefull resurs 
som påverkas. 

 Märkbara negativa konsekvenser för jordbruk och pollinering 
eftersom brukningsvärd jordbruksmark i form av åker samt ängs-, 
betes- och hagmark tas i anspråk för ny bebyggelse. 

 

Små negativa konsekvenser eftersom som ett par skogsområden tas i 
anspråk för blandad bebyggelse och industriverksamhet. 

 Inga eller obetydliga konsekvenser för skogsbruk då endast ett 
mindre skogsområde markerats för nya bostäder. 

 

K
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ö 
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h 
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Stora negativa konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet och 
landskapsbilden då planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt 
landskap och riskerar att försvåra dess läsbarhet. 

 Stora negativa konsekvenser för kulturmiljö och landskapsbild då 
planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt landskap och 
riskerar att försvåra dess läsbarhet samt att ny bebyggelse 
föreslås på och invid platser fornlämningar och kulturhistoriska 
lämningar. Bedömningen är osäker – fler utredningar behöver 
genomföras. 

 

Märkbara negativa konsekvenser för kulturhistoriska objekt då ny 
bebyggelse föreslås på och invid platser fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar. Bedömningen är osäker – fler utredningar 
behöver genomföras. 
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fts
liv

 

Märkbara negativa konsekvenser eftersom flera olika naturmiljöer tas i 
anspråk och upplevelsen av det mosaikartade landskapet kommer att 
påverkas. 

 Märkbara negativa konsekvenser eftersom potentiella 
rekreationsområden exploateras 

 

Möjlighet till små positiva konsekvenser genom att planen pekar ut 
naturområden som ska bevaras. 

 

N
at
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m
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ö 

 

Stora negativa konsekvenser eftersom stora arealer naturmark 
exploateras, devis med höga naturvärden, delvis med okända värden. 
Områden med höga naturvärden är avgörande för att upprätthålla den 
biologiska mångfalden men även områden med lägre naturvärden är 
viktiga för den biologiska mångfalden. 

 Nollalternativet bedöms innebära stora negativa konsekvenser 
eftersom naturmark med delvis höga värden exploateras. Inga 
naturområden pekas ut för att bevarande.   

 

Möjlighet till små positiva konsekvenser genom att planen pekar ut 
naturområden som ska bevaras. 

 

V
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Små negativa konsekvenser för biotoper och arter då ökade flöden 
och försämrad vattenkvalitet kan påverka vattenanknuten fauna. 

 Märkbara negativa konsekvenser för vattenförhållande och 
klimatanpassning. Även i nollalternativet innebär föreslagna 
förändringar en risk för ökade flöden och översvämningar då ÖP 
2010 också innebär en förändrad markanvändning med risk för 
snabbare avrinning till exempel till följd av högre andel hårdgjord 
yta. Till denna förändring kommer behovet att ta hänsyn till 
klimatförändringen som ytterligare ökar denna risk. då det finns 
risk för ökad avrinning till följd av planförslaget som kan påverka 
mottagande vattendrag 

 

Inga eller obetydliga konsekvenser för grundvatten.  

Små negativa konsekvenser för ytavrinning och dagvatten eftersom det 
finns risk för ökad avrinning till följd av planförslaget som kan påverka 
mottagande vattendrag. Förutsatt att riktlinjerna i kommunens 
dagvattenpolicy följs vid i ianspråktagande i enlighet med föreslagen 
markanvändning bedöms negativ påverkan kunna minskas. 

 

Märkbara negativa konsekvenser för översvämningar och skyfall då 
klimatförändring tillsammans med risk för ökad avrinning kan öka 
översvämningsrisken inom planområdet i anslutning till närliggande 
vattendrag. 

 

Små negativa konsekvenser för skred och erosion med ökad erosion i 
nedströms liggande vattendrag. 

 

Tr
af

ik
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r 

Obetydliga konsekvenser för buller och människors hälsa då den 
främst möjliggör förtätning av centrumbebyggelse, idrottsområden 
samt verksamhetsområden i bullerutsatta områden längs och mellan 
E6:an och Bohusbanan. Planen bedöms endast medföra en mycket 
begränsad ökning av antalet bostäder där bullernivån vid fasad 
överskrider gällande riktvärden. 

 Nollalternativet bedöms medföra obetydliga konsekvenser för 
buller och människors hälsa då befintliga förutsättningar, med 
Kode som serviceort bekräftas. Inga områden inom 100–150 
meter från E6:an pekas ut för bostadsbebyggelse, men 
förutsättningarna för befintlig bebyggelse samt för förtätning inom 
serviceorten kvarstår. Befintliga bostäder med höga ljudnivåer 
antas kvarstå. 
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Planförslaget markanvändning bedöms medföra liten negativ påverkan 
på miljömålet god bebyggd miljö med avseende på risk då förtätning 
med bostäder, centrum- och idrottsverksamhet och 
verksamhetsområde möjliggörs. Det planerade verksamhetsområdet 
ger möjlighet för verksamheter som enligt miljöbalken definieras som 
miljöfarlig verksamhet att etablera sig. Den föreskrivna 
markanvändningen Verksamhet tillåter dock endast verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan. 

 Nollalternativets markanvändning medför ingen eller obetydlig 
påverkan på miljömålet god bebyggd miljö med anseende på risk. 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Inledning 

Stationssamhället Kode ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för 
kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Strukturbilden stöds 
i ÖP 2010 där Kode är utpekad som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I 
stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kapitlet i miljöbalken är en 
dokumentation av den strategiska miljöbedömning som utgör en del av processen med 
att arbeta fram den fördjupade översiktsplanen för Kode. Rapporten har utarbetats av 
Ekologigruppen AB på uppdrag av Kungälvs kommun. 

Miljöbedömningsprocessen 
2021 beslutade kommunstyrelsen i Kungälv att en fördjupad översiktsplan skulle arbetas 
fram för Kode. Kommunen gjorde en preliminär bedömning att planen kan komma att 
innebära betydande miljöpåverkan och ett avgränsningssamråd genomfördes med 
Länsstyrelsen i Västra Götaland under våren 2021. Länsstyrelsen instämde i 
bedömningen att den fördjupade översiktsplanen kunde antas orsaka betydande 
miljöpåverkan samt att en strategisk miljöbedömning behövde genomföras. 

Syftet med miljöbedömningar av planprogram är att integrera miljöaspekter i 
programmet så att en hållbar utveckling främjas, enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Inom 
ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, där den 
betydande miljöpåverkan som programförslagets genomförande kan antas medföra 
identifieras, beskrivs och bedöms.  

MKB:n ska utgöra ett beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljöhänsyn och som 
leder till bättre beslut ur miljösynpunkt. Den ska göra det möjligt att på ett klart och 
tydligt sätt väga miljökonsekvenser mot andra faktorer, så att planprogrammet blir så bra 
som möjligt ur ett helhetsperspektiv. En miljökonsekvensbeskrivning utgör dels en 
dokumentation av de val och avvägningar som gjorts under miljöbedömningsprocessen, 
dels ett underlag i de samråd och diskussioner som genomförs med berörda 
verksamheter, myndigheter och boende i och kring Kode.  

För att öka kunskapen om förutsättningarna i Kode har det under 2021 arbetats fram en 
rad olika utredningar, vilka utgjort underlag till miljöbedömningsprocessen och även 
listas under respektive miljöaspekt. Miljöbedömningen i denna 
miljökonsekvensbeskrivning har baserats på en tidig version (februari 2022) av 
markanvändningskartor samt framtagna utredningar tillhörande den fördjupade 
översiktsplanen för Kode. Bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning utgör 
således ett viktigt underlag för att belysa vilka miljöaspekter som behöver arbetas vidare 
med i den fortsatta processen. En revidering av bedömningarna, baserat på en bearbetad 
version av den fördjupade översiktsplanen, kommer att göras inför granskningsskedet.  

Avgränsningar 
Arbetet med att avgränsa och fokusera en MKB är något som pågår kontinuerligt under 
hela miljöbedömningsprocessen. Under arbetet bearbetas och diskuteras frågor om vad 
som är relevant, vad som behöver belysas ytterligare och vad som kan avföras från 
MKB:n. En MKB för en fördjupad översiktsplan ska i huvudsak avgränsas till att 
identifiera, beskriva och bedöma konsekvenser av de förändringar som förslaget utreder 
och som kan påverkas i arbetet med planstrukturen. Detta har därför utgjort grund för 
den avgränsning som gjorts även i föreliggande MKB. Avgränsningen av 
miljöbedömningen har gjorts i tid, rum och sak. Ett avgränsningssamråd genomfördes 
med länsstyrelsen i Västra Götalands län under våren 2021. Den sakmässiga avgränsning 
som då gjordes redovisas nedan.   



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

10 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Tidsmässig avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningens horisontår föreslås avgränsas till år 2050. Detta är en 
uppskattning i nuläget och beror på vilken etapp som avses och när etappen kan 
beräknas vara klar. Hela den utbyggnad som den fördjupade översiktsplanen föreslår 
beräknas ta minst 20 år att genomföra beroende på marknadsförutsättningar. 

Geografisk avgränsning 
Geografiskt har miljöbedömningen avgränsats till att i huvudsak omfatta det område 
som den fördjupade översiktsplanen utreder, se Figur 1. Den betydande miljöpåverkan 
som kan antas uppkomma med anledning av planprogrammets genomförande sträcker 
sig dock utanför själva programområdet.  

Den geografiska avgränsningen för kumulativa effekter omfattar för vissa sakområden 
ett större område. 

 
Figur 1. Tätortsavgränsning och utredningsområde för FÖP Kode 

Avgränsning i sak 
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande 
miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på: befolkning och människors 
hälsa, biologisk mångfald och skyddade djur- och växtarter, mark, jord, vatten, luft, 
klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållning med fysiska miljö eller material 
och energi samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. Nedanstående 
miljöaspekter kan enligt behovsbedömningen leda till betydande påverkan. För dessa 
aspekter görs en bedömning i del 2 Konsekvensbedömningar. 

1. Areella näringar 
2. Landskapsbild 
3. Kulturmiljö 
4. Rekreation och friluftsliv 
5. Naturmiljö och geologi 
6. Vattenförhållanden och klimatanpassning 
7. Trafikbuller 
8. Risk – farligt gods och miljöfarlig verksamhet 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Fördjupad översiktsplan Kode  

 

I norra delarna av Kungälvs kommun 
ligger stationssamhället Kode med runt 
1500 invånare. Orten ligger norr om 
centralorten Kungälv, längs ett av de 
prioriterade regionala huvudstråken för 
kollektivtrafik i Göteborgsregionens 
strukturplan se Figur 2 
(Göteborgsregionens 
kommunalförbund, 2008). I gällande 
översiktsplan framhålls Kodes goda 
förutsättningar gällande 
kommunikation. Orten har till följd av 
det stor potential att växa och stärka sin 
roll som serviceort i norra delen av 
kommunen. 

Huvudstråket genom kommunen 
omfattar Kungälv-Ytterby och Kode 
och baseras på järnvägen (Bohusbanan) 
och motorvägen (E6:an). Kungälvs 
ansvar för huvudstråket innebär bland 
annat att säkerställa attraktiv 
kollektivtrafik och att verka för att 
genomföra utbyggnad av bostäder och 
verksamheter i stationsnära lägen.  

Figur 2. Strukturbild för Göteborgsregionen. 

Syftet med planen 
Syftet med FÖP Kode är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i översiktsplan 
2010 för ett geografiskt område runt stationssamhället Kode. Den fördjupade 
översiktsplanen kommer även utveckla och förtydliga de övergripande målen i nu 
gällande översiktsplan om ett hållbart stationssamhälle. 

Arbetet syftar även till att ta fram ett mer detaljerat underlag som vägleder och förenklar 
processen i kommande detaljplanering, bygglov och andra beslut. En fördjupad 
översiktsplan utgör mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen (antagen 
2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplaner. 

I översiktsplanen 2010 anges följande avvägningar kring utveckling av Kode: 

 Utvecklingen av stationssamhället kräver infrastruktursatsningar  
 Viss jordbruksmark tas i anspråk för exploatering  
 Utveckling av centrumområdet intill E6:an och Bohusbanan 

I översiktsplanen 2010 beskrivs Kode vara en serviceort med en minskande befolkning 
och en ökning av äldre personer. Samtidigt ses Kodes läge i norra delen av kommunen, 
ha goda förutsättningar vad gäller kommunikationer, bostäder och verksamheter vilket 
medför stor potential att kunna växa som samhälle. Kode har goda kollektivförbindelser 
med Kungälv-Ytterby, Stenungsund och Göteborg. Det finns förskola, skola (t o m 
årskurs 6), äldreboende, livsmedelsbutiker, bensinstationer och ytterligare viss 
detaljhandel. I Kode finns även industrier med arbetstillfällen. Bebyggelsen består i 
huvudsak av småhus, friliggande eller som radhus.  
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

Kungälvs kommun äger delvis mark som i översiktsplanen föreslås för ny bebyggelse. 
Här ses möjlighet att förtäta i samhället och i direkt anslutning till den befintliga 
bebyggelsen. Att låta Kode växa västerut handlar i översiktsplanen om avvägning att ta i 
anspråk viss del av odlingslandskapet för bebyggelse och samtidigt definiera de delar av 
odlingslandskapet som behöver bevaras. 

Under samrådsprocessen för översiktsplanen utgick områden på jordbruksmark 
föreslagna för bostäder 2050. Anledningen var att minska på andel jordbruksmark som 
tas i anspråk för exploatering samt behovet att vara mer flexibel avseende lösningen på 
en ny överfart över järnvägen. Dessutom togs ett område föreslaget för bostäder 2050 
öster om motorvägen bort med hänvisning till att motorvägen innebär en barriär i 
samhället vid en utveckling åt öster. 

Planens innehåll 
Den struktur som utreds som huvudsakligt alternativ i miljökonsekvensbeskrivningen 
har arbetats fram under 2021. Som underlag för planarbetet finns en politisk vilja att 
pröva en utveckling med en tredubbling av invånarantalet i Kode. Den fördjupade 
översiktsplanen beskriver en utveckling till 2050 med en fördubbling av invånarantalet 
och utblick till 2070 med en tredubbling enligt Vision Kode. 

Utifrån detta har kommunen tagit fram målbilder som ska illustrera en framtidsbild år 
2070, när det som FÖP Kode beskriver är genomfört. 

 

 
Figur 3. Markanvändning fördjupad översiktsplan Kode, daterad 2022-02-03. 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

Övergripande mål och strategier 

Sociala miljön 
Kode har utvecklats med en variation av bostäder med olika upplåtelseformer som 
möjliggör ett boende för alla under hela livets skeden. Kode har en tillgänglig och trygg 
utemiljö för alla, avseende både grönytor och andra utomhusmiljöer. Kodes identitet har 
utvecklats utifrån dess karaktär som lantlig småort. Kode är en väl sammanhållen ort där 
barriärer har överbryggats genom sammanlänkade stråk, grönytor och gång- och 
cykelbanor. Skola och idrottshall utgör en viktig mötesplats för orten, dess grannbyar 
och omland. Samordning av offentliga och kommersiella tjänster med tågstation och 
busshållplats inom centrumområdet har gett förutsättningar för mötesplatser samt 
underlättar människors vardagsliv. Kode är en viktig knutpunkt för dess grannbyar och 
omlandet. 

Näringsliv, service och centrum 
Ett stärkt centrumområde har utvecklats på ömse sidor av stationen vilket är av stor 
betydelse för Kodes utveckling. Omfattningen av verksamhets- och servicelokaler har 
ökat i linje med bostadsutbyggandet och en god servicenivå har uppnåtts för vardag och 
fritid. Service och åtgärder som stärker centrumområdets tillgänglighet har prioriterats.  
Det område som är utsatt för både risker från transporter med farligt gods och buller har 
verksamheter och service i stället för bostäder tillkommit. Centrumområdet innehåller 
verksamheter som inte är störande för boende.  Verksamhetsområden har utvecklats på 
östra sidan av motorvägen med närhet till E6 och Bohusbanan. Detta innebär goda 
möjligheter till hållbart resande och hållbara transporter. 

Förskola och skola, fritidsverksamhet samt äldreomsorg och vård har byggts ut i relation 
till ortens, dess grannbyars och omlandets bostadsutveckling. Den kommunala servicen 
har genom samordning gett förutsättningar för mötesplatser. 

Mobilitet och infrastruktur 
Kode är ett attraktivt stationssamhälle där det är enkelt för boende, verksamma och 
besökanden att resa hållbart, genom att förtätning och exploatering främst skett inom en 
km från stationen och genom utbyggnad av gena gång- och cykelbanor. Kode är ett 
naturligt centrum för omlandet med en god och säker kollektivtrafik med koppling till 
pendelparkeringar för både bil och cykel. Stråk till omlandet är utbyggt för att både 
främja ett hållbart resande och tillgängliggöra omlandet. 

Trafiksystem, vatten- och avlopp och övrig infrastruktur är utbyggd, säker och robust. 

Bostäder 
Kode har utvecklats med ett bostadsbyggande på västra sidan av Bohusbanan vilket har 
dubblat antalet invånare. Inledningsvis har invånarantalet växt i de centrala delarna cirka 
700 meter från stationen, genom nybyggnation och förtätning. Det finns ett blandat 
utbud av bostäder som möjliggör ett boende i Kode genom livets alla skeden. De 
centrala delarna har en högre exploateringsgrad och lägre i gränsen mot omlandet. 
Serviceorten har utvecklats för att stärka underlaget för kollektivtrafik och service. 

Boendemiljöerna är attraktiva med omsorgsfull gestaltning och kvalitativa grönytor. 
Tillskott av nya bostäder har utgått från lokala förutsättningar och hänsynhar tagits till 
ortens karaktär, skala och identitet. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

Natur, kultur, rekreation 
Parker och grönytor är tydligt integrerat i bebyggelsestrukturen som tillgängliga 
mötesplatser utifrån Kodes karaktär och identitet. Grönstrukturen har utvecklats med ett 
varierat innehåll utifrån både rekreativa och ekologiska aspekter och fyller även en viktig 
funktion i hantering av dagvatten och skyfall. Grönområden som parker och 
närströvområden har säkerställts genom kommunalt ägande. 

En attraktiv boendemiljö har utvecklats med möjligheter till ett rikt kultur- och 
friluftsliv, med särskild hänsyn till de yngres möjligheter till en meningsfull och aktiv 
fritid. Ortens kulturmiljöer ska liksom grönskan vara identitetsbärare och tillgängliga i 
vardagen.  

Närheten till kusten och grannbyarna Aröd, Ödsmålsmosse och Rörtången innebär 
möjlighet till goda boendemiljöer med tillgång till ett attraktivt friluftsliv. Utbyggnad av 
stråk har kopplat Kode till omlandet. 

Omvärlden 
Kode är en central pendlingsort i regionen för boende, besökare och företag där 
Kungälv har tagit sitt ansvar i att säkerställa attraktiv kollektivtrafik genom att utveckla 
stationssamhället med bostäder, service och verksamheter. I Kode finns en viktig 
koppling mellan regional och lokal kollektivtrafik som en del av en större hållbar 
regional struktur som kopplar vidare till omvärlden. 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Alternativ 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla identifiering, beskrivning och bedömning 
av rimliga alternativ med hänsyn till en fördjupande översiktsplanens syfte och 
geografiska räckvidd. Varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska 
motiveras i miljökonsekvensbeskrivningen. Lokalisering av området är sedan tidigare 
prövad i kommunens översiktsplan samt är utpekad i Göteborgsregionens strukturplan 
som en viktig stationsort. Bakom valet av lokaliseringen står det faktum att läget är 
strategiskt ur ett regionalt och kommunalt perspektiv, med mycket god tillgång och 
närhet till befintlig infrastruktur. 

Alternativt förslag  
Miljöbedömningsprocessen för fördjupad översiktsplan Kode har medfört att strukturen 
fortlöpande har utvecklats samt att anpassningar har gjorts till miljöförhållanden, såväl 
befintliga förutsättningar som förväntade konsekvenser. Det har inte bedömts vara 
relevant att arbeta fram en alternativ struktur för området. I 
miljökonsekvensbeskrivningen kommer konsekvenserna av planområdets utbredning 
och struktur i stället att vägas mot den markanvändning och möjliga utbyggnad som 
kunde varit aktuell utan de förändringar och avvägningar som genomförts som en följd 
av miljöbedömningsprocessen. En beskrivning av de miljöeffekter som skulle kunnat 
uppstå till följd av att dessa val inte gjorts ersätter en bedömning av en alternativ 
utformning. 

De åtgärder och justeringar som gjorts under processen listas nedan, numreringen syftar 
på kartan i Figur 4: 

Område 10 bedömdes inte var lämpligt för exploatering på grund av att det skulle 
innebära att jordbruksmark togs i anspråk samt att det skulle medföra negativ påverkan 
på landskapsbilden. 

Område 11 till 12 övervägdes för exploatering, men bedömdes inte var lämpligt på 
grund av att de ingår i Kodes grönstruktur samt då de ligger långt från centrum vilket 
skulle minska möjligheten att nyttja kollektiva färdmedel. 

Område 14 studerades utifrån markägoperspektiv (kommunalt ägd mark), men 
avfärdades på grund av att det skulle innebära att jordbruksmark togs i anspråk samt för 
att man ville bevara det öppna landskapet. 

Område 15 övervägdes för exploatering, men bevarades i stället som jordbruksmark. 

Område 18 och 19 studerades för möjlig exploatering, men avsattes som grönytor. 

Område 21 planerades initialt som verksamhetsmark men är i nuvarande planförslag 
jordbruksmark då kommunen beslöt sig för att koncentrera centrumutvecklingen mer 
centralt och i stället samla potentiellt störande verksamheter i verksamhetsområdet öster 
om motorvägen. 

Område 24 avsattes i den tidiga planeringen för centrumutveckling, men efter 
framtagande av en grönstrukturplan har området som består av ett trädbevuxet berg i 
stället fått markanvändningen natur- och rekreationsområde. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

 
Figur 4. Sammanställning av de områden där miljöbedömnings processen medfört ändringar av 
markanvändningen i jämförelse med nu aktuellt planförslag.  

Nollalternativ 
I nollalternativet analyseras miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om den 
fördjupande översiktsplanen inte genomförs. I detta fall innebär nollalternativet att Kode 
utvecklas i enlighet med gällande översiktsplan, ÖP 2010 och i förekommande fall även 
gällande detaljplaner.  

 

 
Figur 5. Förändrad markanvändning för Kode i gällande översiktsplan, ÖP 2010. (Kungälvs kommun, 2022) 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Lagskydd och plansituation 

Plansituation 
Kode ligger enligt Kungälvs översiktsplan längs ett av de infrastrukturella huvudstråken i 
Göteborgsregionen, både järnväg och motorväg passerar Kode och stråket har frekvent 
kollektivtrafik i form av pendeltåg samt busslinjer på E6:an. Intill stråkets noder, det vill 
säga stations- och hållplatslägen, finns enligt översiktsplanen goda förutsättningar att 
förtäta och utveckla befintliga tätorter varav Kode är en. Översiktsplanen föreslår att 
Kode främst ska utvecklas med bostäder och centrumverksamhet söder- och västerut, 
medan verksamhetsområdet som föreslås i den fördjupade översiktsplanen inte finns 
utpekat i översiktsplanen. För delar av planområdet finns gällande detaljplaner medan de 
delar som utgörs av natur- och jordbruksmark i huvudsak inte är planlagda.  

Lagskydd  
Planområdet omfattas av flera miljörelaterade lagskydd som behöver beaktas i det 
fortsatta arbetet. Nedan listas aktuella lagskydd, samtliga utreds dock inte vidare inom 
ramen för denna MKB. För de som behandlas vidare finns kapitelhänvisningar. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 3 
kap. miljöbalken 
 Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, miljöbalken 3 kap. 4 §. Jordbruksmark 

får exploateras om det är för ett samhällsväsentligt intresse. Läs vidare i kapitlet 
Areella näringar.   

 Järnvägen och E6:an är riksintressen för kommunikation, miljöbalken 3 kap. 8 §. 
Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada.  

 Riksintresse för kulturmiljövården, miljöbalken 3 kap. 6 §. Riksintressen ska skyddas 
mot påtaglig skada. Läs vidare i kapitlet Kulturmiljö. 

Särskilda bestämmelser om hushållning med mark och vatten enligt 4 kap.  
 Riksintresse för högexploaterad kust, miljöbalken 4 kap. 4 §. Riksintressen ska 

skyddas mot påtaglig skada. Läs vidare i kapitlet Naturmiljö. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB 
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalken. En 
miljökvalitetsnorm anger den miljökvalitet som människan och miljön kan anses tåla. 

 Miljökvalitetsnormer för luft.  
 Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Läs vidare i kapitlet Vattenförhållanden 

och klimatanpassning.  

Skydd av områden enligt 7 kap. MB 
 Biotopskydd, miljöbalken 7 kap. 11 §. Åtgärder som påverkar kräver dispens. Läs 

vidare i kapitlet Naturmiljö. 
 Strandskydd, miljöbalken 7 kap.13–15 §§. Åtgärder som påverkar kräver dispens 

eller upphävande av strandskyddet. Läs vidare i kapitlet Naturmiljö. 

Vattenverksamhet och markavvattning 
 Tillståndsplikt enligt miljöbalken kap. 11.  
 Tillstånd för markavvattning enligt miljöbalken kap. 11.  
 Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt förordning (1998:1388) om 

vattenverksamheter.  
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Artskydd, fridlysning 
 Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen gäller alla i Sverige vilt 

förekommande fåglar och fladdermöss, flera grod- och kräldjur samt olika arter 
bland insekter, kärlväxter, mossor med mera. Läs vidare i kapitlet Naturmiljö. 

Fornminnen, kulturmiljö 
 Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, påverkan på fornlämningar 

kräver tillstånd från länsstyrelsen. Läs vidare i kapitlet Kulturmiljö. 
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För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits fram. Dessa 
rapporter ligger till grund för bedömningarna i denna MKB. De underlagsrapporter som 
används presenteras under respektive kapitel. Även GIS-analyser har gjorts för att 
synliggöra och bedöma påverkan. Vid bedömning av kumulativa effekter har förväntad 
påverkan från utbyggnadsprojekt i programområdets närhet vägts in i bedömningarna.  

Konsekvensskala 
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som negativa 
konsekvenser (Tabell 2). Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs, men 
också till miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, 
gränsvärden och miljömål.  

Bedömning av risker 
För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse kan ske i en 
tregradig skala: stor risk, måttlig risk och liten risk. Risken multipliceras sedan med 
konsekvensen av att händelsen inträffar. Av detta fås en risknivå: 

Sannolikhet x Konsekvens = Risknivå 

Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som bör åtgärdas och 
risk som måste åtgärdas. 

Osäkerhet i bedömningarna 
För areella näringar finns osäkerhet i bedömningarna då det enligt översiktsplanen 
saknas information kring vilka värden åkermarken har idag. Det finns också en osäkerhet 
i bedömningarna på grund av begränsad information kring skogsbruk.  

För kulturmiljö behöver fördjupade utredningar genomföras för att kunna göra en väl 
grundad bedömning av landskapets kulturhistoriska värden. 

För landskapsbild är en osäkerhet i bedömningen att inte besökt Kode på plats samt att 
det saknas ett färdigt underlag för landskapskaraktäranalys.  

För rekreation och naturmiljö finns osäkerheter i bedömningarna eftersom flera 
områdens betydelse för biologisk mångfald och rekreation i nuläget inte är kända eller 
utredda. Bedömningarna är också översiktliga och tar inte hänsyn till förekomsten av 
mindre områden som kan vara av stor betydelse.  

För vattenförhållanden och klimatanpassning finns en osäkerhet eftersom 
bedömningarna baseras på ett övergripande underlag utan detaljberäkningar av flöden 
och påverkan av dessa på de mottagande vattendragens kapacitet. Den översiktliga 
dagvattenutredningen är dock ett bra underlag för åtgärdsförslag och behov av 
ytterligare detaljstudier inom planområdet 

Kumulativa effekter kan endast analyseras översiktligt och större , sammanvägt med 
påverkan från övriga pågående projekt i området. Då även dessa projekt är i 
planeringsfas, finns det stora osäkerheter i konsekvensbedömningarna. 

 

Sannolikhet Konsekvens Risknivå 

1 = Liten risk 4= Mycket stora 8–12 = Risk måste åtgärdas 

2 = Måttlig risk 3= Stora 5–7 = Risk bör åtgärdas 

3 = Stor risk 2= Märkbara 1–4 = Acceptabel risknivå 

 1= Små  
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Tabell 1. Konsekvensskala. 

Konsekvenser Naturvärden, kultur, rekreation Hälsa och säkerhet Övriga hållbarhetsparametrar 

+ 4, Mycket stora  

Betydande förbättrande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt. 

Bidrar till att tydligt förbättra 
nuvarande överskridna MKN, rikt- och 
gränsvärden. 

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för regionen eller nationen 
i någon aspekt, eller för kommunen i flera 
betydande aspekter. 

+ 3, Stora  

Begränsad positiv påverkan på 
riksobjekt eller regionala värden, eller 
betydande positiv påverkan på 
kommunala värden. 

Bidrar till att förbättra nuvarande 
överskridna MKN, rikt- och 
gränsvärden. 

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för kommunen i någon 
betydande aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera betydande aspekter. 

+ 2, Märkbara 

Liten positiv påverkan på riksobjekt 
eller regionala värden eller begränsad 
påverkan på kommunala värden eller 
omfattande påverkan på större lokala 
värden. 

Förbättrar delvis nationella MKN, rikt- 
eller gränsvärden. 

Bidrar tydligt till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för stadsdelen eller 
kommundelen i någon betydande aspekt, eller 
för stadsdelen eller kommundelen i mindre 
betydande aspekter. 

+ 1, Små 

Liten positiv påverkan på kommunala 
värden eller mindre konsekvenser för 
lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella rikt- 
och gränsvärden, men kan på ett icke 
betydelsefullt sätt förbättra aspekter 
av dessa. 

Bidrar i någon mån till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt. 

+-0, Inga eller 
obetydliga 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse 
för de kända värdena 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse 
för de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som 
saknar betydelse för hållbarhetsprestandan. 

- 1, Små 

Liten negativ påverkan på kommunala 
värden, eller mindre konsekvenser för 
lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella rikt- och 
gränsvärden, men kan på ett icke 
betydelsefullt sätt motverka aspekter 
av dessa. 

Försämrar i någon mån hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller helt lokalt. 

- 2, Märkbara 

Liten negativ påverkan på riksobjekt 
eller regionala värden eller begränsad 
påverkan på kommunala värden eller 
omfattande påverkan på större lokala 
värden. 

Uppfyller MKN, men inte i alla dess 
aspekter.  
Uppfyller huvudsakligen nationella 
rikt- eller gränsvärden, men inte i alla 
dess delar eller avseenden. 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen i någon 
betydande aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre betydande aspekter. 

- 3, Stora  

Begränsad negativ påverkan på 
riksobjekt eller regionala värden eller 
betydande påverkan på värden av 
kommunalt intresse. 

Riskerar att överskrida 
miljökvalitetsnormer eller nationella 
rikt- eller gränsvärden för miljö 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller betydande aspekter. 

- 4, Mycket stora 
Betydande negativ påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt. 

Överskrider tydligt 
miljökvalitetsnormer eller nationella 
rikt- eller gränsvärden för miljö 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 
regionen eller nationen i någon aspekt, eller för 
kommunen i flera betydande aspekter. 
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Beskrivning av värden för areella näringar grundas på: 

 Översiktsplan för Kungälvs kommun (Kungälvs kommun, 2012) 
 Utredning av jordbruksmark i Kungälvs kommun (Naturcentrum AB, 2020) 
 Kungälvskartan (Kungälvs kommun, 2022) 
 Informationskartan Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2022)  
 Skogliga grunddata (Skogsstyrelsen, 2022) 

 

Areella näringar i nuläget 

Jordbruk 
Jordbruksmarken i Kungälvs kommun omfattar idag en areal av ungefär 9 500 hektar. 
Detta motsvarar ungefär 26 % av kommunens landyta. Närmare hälften av arealen ingår 
i skiften med en storlek på mellan 1 och 5 hektar. Jordbruksmarken har minskat med 
ungefär 20 % sedan 1960. Huvudsakliga skäl för minskning är tätorternas expansion och 
i viss mån även etablering av golfbanor. Tittar man längre tillbaka är förändringen mer 
radikal, eftersom det för cirka 100–150 år sedan knappt fanns någon del av landskapet i 
jordbruksbygderna som inte var brukad. Framför allt har mängden ängs- och betesmark 
minskat oerhört mycket under 1900-talet.  

De flesta av jordbruksytorna i Kungälvs kommun är små. Dock finns det ganska gott 
om medelstora och en del relativt stora skiften. Dessa är i regel koncentrerade till 
dalgångar och slättland så som vid Kode-Solberga (Naturcentrum AB, 2020). 

Idag finns cirka 130 hektar jordbruksmark inom planområdet. 

 

Bedömning av konsekvenser för areella näringar  
Bedömningen utgår från om  
 brukningsvärd jordbruksmark och/eller skogsmark tas i anspråk för andra syften.  
 påverkan på marken blir irreversibel  
 markens arrondering påverkas. Markens arrondering anger fältens form, storlek och läge i 

förhållande till varandra och till byggnaderna vid ett jordbruksföretag. Stora och regelbundet 
utformade fält är mer effektiva att bruka.  

 framtida brukande av marken försvåras och om marken riskerar att växa igen.  
 annan relevant påverkan sker på jordbruksmark.   
Jordbruksmark i Sverige och Europa minskar kontinuerligt medan andelen hårdgjorda ytor ökar till följd 
av exploateringar och utveckling av infrastruktur. Jordbruksmark tas också i anspråk för skogsbruk 
(Jordbruksverket, 2015; EEA, 2019). Samtidigt förutspås värdet av svensk jordbruksmark öka i 
framtiden, och den nationella livsmedelsstrategin har som mål att öka den inhemska produktionen av 
mat och leda till en ökad andel närproducerad mat.  

Enligt miljömålet ett rikt odlingslandskap ska ”odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.  

Definition av jordbruksmark 

Jordbruksmark är ett övergripande begrepp för åkermark samt betesmark och slåtteräng. 

Åkermark definieras som mark som är lämplig att plöja eller som används till fruktodling eller som 
plantskola samt mark där det sker odling av energiskog. 

Betesmark är jordbruksmark som inte lämplig att plöja och används till bete, samt är bevuxen med gräs, 
örter eller ris som är dugligt som foder. 

Skogsmark räknas inte som betesmark. 

Slåtteräng är jordbruksmark som inte är åkermark och som används på eftersommaren till slåtter eller för 
slåtter kompletterat med efterbete eller lövtäkt. 
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Figur 6. Jämförelse mellan åkermarken kring 1960 och 2020. Läget 1960 omfattar både det blå- och det 
gulmarkerade i kartan. De blå ytorna är de som exploaterats eller fått växa igen. Källa: Utredning av 
jordbruksmark i Kungälvs kommun (Naturcentrum AB, 2020). 

 
Figur 7. Jordbruksmark 2020, ängs- och betesmarkinventering samt ängs- och hagmark. Ungefärlig 
sträckning av planområde i svart. Källa: Kungälvskartan (Kungälvs kommun, 2022). 
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Inom Kungälvs kommun finns stora sammanhängande grönområden som bildar gröna 
kilar. I de gröna kilarna ingår även skogsbruk. Skogsvårdsstyrelsen upprättade 1977 en 
sammanställning av produktiv skogsmark. Skogsområdena i Kungälv är inte så stora i 
förhållande till rikets, men de ger god avkastning på grund av kommunens relativt 
sydliga läge i landet. Det är viktigt att produktionsförmågan och tillgängligheten till de 
redovisade skogsområdena värnas (Kungälvs kommun, 2010).  

Enligt Skogsstyrelsens kartor bedrivs skogsbruk inom planområdet, se Figur 8.  
 

 
Figur 8. Utförd avverkning i Kode samt nyckelbiotop (röd markering) och naturvärde (orange markering). 
Ungefärlig sträckning av planområde i svart. Källa: Skogliga grunddata (Skogsstyrelsen, 2022) 

Konsekvenser av föreslagen plan 
Planen bedöms medföra märkbara negativa konsekvenser för jordbruk och pollinering 
eftersom brukningsvärd jordbruksmark i form av åker samt ängs-, betes- och hagmark 
tas i anspråk för ny bebyggelse. Däremot bedöms de negativa konsekvenserna små för 
skogsbruk eftersom endast ett mindre område påverkas.  

Konsekvenser för jordbruk 

Planen medför att cirka 41 hektar jordbruksmark tas i anspråk inom planområdet. Det 
handlar om cirka 33 hektar åker och cirka 8 hektar bete. Den största delen omvandlas till 
ny bebyggelse, en mindre del föreslås omvandlas till nytt idrottsområde. Hårdgörning av 
jordbruksmark bedöms som irreversibel åtgärd och marken kommer inte kunna 
användas igen som jordbruksmark.   

Konsekvenser för skogsbruk 

En del av verksamhetsområdet som föreslås öster om E6:an omfattar område som enligt 
Skogliga grunddata avverkats (Skogsstyrelsen, u.d.). De negativa konsekvenserna bedöms 
som små eftersom endast det är begränsade områden som tas i anspråk.  

- 2, Märkbara negativa konsekvenser eftersom brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Jordbruksmark anses vara 
ett mellankommunalt intresse, det är alltså en regionalt värdefull resurs som påverkas. 

- 1, Små negativa konsekvenser eftersom ett par skogsområden tas i anspråk för blandad bebyggelse och 
industriverksamhet.  
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Planens konsekvenser i relation till lagskydd 

Jord och skogsbruk av nationell betydelse enligt miljöbalken 3 kap. 4 §  
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Jordbruksmarken anses i detta fall vara brukningsvärd. 
Kommunen kommer att definiera hur den föreslagna exploateringen av jordbruksmark 
utgör ett väsentligt samhällsintresse.  

 

 

Förslag till åtgärder 
 Kommunen bör i den fortsatta planprocessen tydligare definiera tillkommande 

bebyggelse som ett väsentligt samhällsintresse och motivera varför ianspråktagandet 
av mark inte kan göras på en annan plats än på jordbruksmark.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet utgår från ÖP 2010 och bedöms medföra märkbara negativa 
konsekvenser för jordbruk och pollinering eftersom brukningsvärd jordbruksmark i 
form av åker samt ängs-, betes- och hagmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Då endast 
ett mindre område för skogsbruk tas i anspråk bedöms påverkan på skogsbruk bli 
obetydlig eller ingen.  

-2, Märkbara negativa konsekvenser för jordbruk och pollinering eftersom brukningsvärd jordbruksmark i form av åker 
samt ängs-, betes- och hagmark tas i anspråk för ny bebyggelse. 
+/-0, inga eller obetydliga konsekvenser för skogsbruk då ett mindre skogsområde markerats för nya bostäder. 
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2022-05-19 Kulturmiljö och landskapsbild 

Beskrivning av värden för landskapsbild grundas på: 

 Landskapskaraktäranalys, ej färdigställd (Kungälvs kommun, 2021) 
 Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021) 
 Informationskartan Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022) 
 Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län: bevarandeprogram för 

odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden (Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, 1995) 

 Kungälvskartan, (Kungälvs kommun, 2022) 

 

Kulturmiljövärden och landskapsbild i nuläget 
Kulturmiljön och landskapsbilden i Kode är starkt sammankopplade med varandra 
utifrån agrarhistoriskt perspektiv, framför allt väster om E6:an. 

Planområdet ligger vid det vidsträckta och bördiga jordbrukslandskapet innanför Vallby 
och Ödsmåls kilar. Det är ett sammanhängande och säreget slättområde med en 
landskapsbild som har få motsvarigheter i regionen. Området kring Vallby kile och 
Vallby å är i ringa utsträckning påverkat av bebyggelse. Åkermarker dominerar kraftigt 
men vid ett flertal gårdar i området finns vackra och välbevarade betesmarker 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1995). 

 

 
 

  

Bedömning av konsekvenser för kulturmiljö 
Bedömningen utgår från hur kulturmiljövärden påverkas av den planerade markanvändningen och grundas 
på: 
 påverkan av det som tillkommer, till exempel ny bebyggelse. 
 påverkan genom att befintliga kulturmiljövärden tas bort, till exempel rivning av bebyggelse.  
 typen av påverkan - är den visuell eller funktionell.  
 hur kulturmiljöns sammanhang och läsbarhet påverkas.  

Grovt kan kulturmiljövärden sorteras in i tre huvudgrupper (Riksantikvarieämbetet, 2007): 
 Kunskapsvärde - kulturmiljöns informationsinnehåll. En kulturmiljö kan berätta om historisk utveckling och 

livsvillkor i äldre tider, om sociala samband, människans förhållande till naturen, om riter och 
trosföreställningar. 

 Upplevelsevärde - visuella, symboliska och identitetsskapande värden. 
 Bruksvärde - hur ett område eller en plats används idag och hur platsen kan utvecklas i framtiden. 

 
En hållbar utveckling för kulturmiljön innebär ”att historisk mångfald tas tillvara och att skador på kulturmiljön 
och kulturföremål inte uppstår. Den historiska mångfalden i miljön omfattar spåren av människans bruk av 
landskapet, genom både markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv” (Riksantikvarieämbetet, 
2020). 

Av de nationella miljökvalitetsmålen finns totalt tio miljökvalitetsmål med preciseringar som innehåller 
formuleringar om kulturmiljön. 

Landskapsbild som kulturell ekosystemtjänst  

En tilltalande landskapsbild rymmer ofta kulturella ekosystemtjänster. Vackra utblickar, 
möjligheten att uppleva årstidsvariationer och upplevelsen av kulturlandskap ger både hälsa, 
fritidsupplevelser och estetiska värden. Storslagna vyer och upplevelsen av tyst och till synes 
orörd natur ger andlig och intellektuell inspiration hos många. 
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En liten del av del av västra planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården 
Solberga – Ödsmål (O17) med motiveringen att det är ett odlingslandskap i kustbygd där 
olika förhistoriska lämningar tillsammans med utskiftad jordbruksbebyggelse 
tillsammans bildar ett för Bohuslän representativt öppet och betat kulturlandskap. 
Uttryck för riksintresset är bebyggelse från 1700- till 1900-talet; främst utskiftade 
kringbyggda gårdar från 1800-talets senare del, fornlämningar från skilda tidsperioder 
bland annat Åseby stor-rösen och järnåldersgravfält i Ytter Restad. 

Den uppodlade Solbergaslätten (Figur 9) med dess vidsträckta landskapsrum ligger delvis 
inom riksintresset. Det är ett storskaligt uppodlat slättlandlandskap som in sin karaktär 
skiljer sig från sin omgivning i och med sin markanvändning, ringa topografi och visuella 
egenskaper. På grund av landskapets ringa topografi är området visuellt känsligt för 
tillägg helt enkelt för det kommer att synas på långa avstånd. Likaså blir de långa 
siktlinjerna känsliga för tillägg som bryter viktiga visuella samband. 

I sydväst gränsar planområdet till Solberga by och betesmarker (nr 12). Det är en tidig by 
med kyrka från medeltiden (senare kraftigt restaurerad). 
 

 
Figur 9. Landskapskaraktärer samt ungefärlig sträckning för riksintresse för kulturmiljö (röd markering) och 
plangräns (svart streckad) Källa: Landskapskaraktäranalys Kode (Kungälvs kommun, 2021). 

Det öppna odlade landskapet möter skogsklädda höjder (nr 10 och nr 11) samt Kodes 
bebyggda miljö (nr 3). Omgärdad av Kodes bebyggda miljö ligger den lilla Bräckeskogen 
(nr 7). Söder om bebyggelsen ligger Halltorpskogen (nr 5) och norr om ligger ett 
odlings- och beteslandskap med hög andel historiska strukturer och objekt (nr 6 och 8).  

Öster om E6:an ligger ett småbrutet, mosaikartat skogslandskap med odlade dalgångar 
(nr 2). I norr gränsar ett liknande område (nr 4) men med mer skog vilket ger andra 
visuella egenskaper. I söder finns ett än mer småskaligt, mosaikartat och anlagt landskap 
i form av en golfbana. Landskapskaraktären är en del av ett större område 
sammanhängande grönstruktur men bitvis är de gröna sambanden svaga. De här 
områdena är känsliga för störningar eftersom den större strukturen då riskerar att bli 
fragmentiserat (Kungälvs kommun, 2021). 
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Idag återfinns stora delar av dagens tätortsbebyggelse i Kode på gammal utmark som har 
betats. Det äldre landskapets organisation är fortfarande läsbar i landskapet, även i de 
hårt exploaterade områdena. De bitvis mycket väl bevarade stenmurarna utgör ett av 
områdets mest framträdande och viktiga karaktärsdrag. Här finns även mindre 
”dammar” som sannolikt i första hand användes som vattenhål för betesdjuren på 
utmarkerna. Av stor vikt är att bete fortfarande pågår på flera platser. Utifrån 
Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021) bedöms det finnas flera 
värdekärnor med värdefulla kulturmiljöer inom planområdet, se Figur 10. Enligt denna 
har två av dem - Tunge och Guntorp/Hede - stark koppling till den omgivande 
riksintressemiljön och är mycket störningskänsliga. Även Långeland/Kode bedöms vara 
en störningskänslig miljö med stora kulturhistoriska värden.  

 

 
Figur 10. Värdekärnor markerade i svart som visar de ur landskapshistorisk mest värdefulla kulturmiljöerna 
inom och i nära anslutning till tätortsområdet (blå linje). Riksintresse för kulturmiljövården i väster är markerad 
som svart streckad linje Källa: Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021). 

  



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

29 

MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

Kulturhistoriska objekt 
Inom och omkring planområdet finns flertalet kulturhistoriska objekt i form av 
fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Dessutom 
finns kommunala bevarandeområden (Karl XII:s väg vid Långeland, Solberga – 
Vallbyslätten samt Hegil – Halltorp), vattenanknutna verksamheter (två kvarnar norr om 
Hammar) samt vattenmiljöer kopplade till kulturmiljö (Vallby å och Vallbyån) som båda 
värderas ha mycket högt kulturhistoriskt värde (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022). 

 

 
Figur 11. Kulturhistoriska objekt samt ungefärlig plangräns i svart. Källa: Informationskartan Västra Götaland 
(Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022). 

De flesta fornlämningar återfinns i söder, öster om Halltorp, se Figur 11 samt Figur 12. 
Det rör sig här till största delen om förhistoriska gravar och hällristningar i form av 
skålgropar. Objekten 3049 och 3757 är registrerade som ”stenåldersboplatser”. 
Avgränsningen är dock mycket osäker, enligt den landskapshistoriska analysen (Kula 
AB, 2021) kan de ha avsevärt större omfattning. I södra delen av Halltorps gamla 
bytomt och på den intilliggande åkermarken finns fem registrerade ytor med skålgropar 
(8281 med flera). I vägkanten ett par hundra meter norrut finns flera skålgropar (3587). 
Områdets största koncentration av skålgropar återfinns på en bergsklack ca 350 meter 
öster om Tunge skola, fördelade på nio ytor (2757 med flera). 
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Figur 12. Objekt i Fornsök Röd färg visar fornlämningar, blått möjliga fornlämningar eller övrig kulturhistorisk 
lämning. Källa: Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021) 

Stora blåmarkerade ytor (se Figur 12) visar ungefärlig utbredning av bebyggelsen på de 
äldsta kända gårds- och bytomterna som idag är bebyggda. Tomterna vid Guntorp och 
Hede kommer att klassas likadant efter den landskapshistoriska analysen (Kula AB, 
2021). Strax söder om Tunge-bebyggelsen löper ett äldre vägstråk i form av en hålväg, 
registrerad som möjlig fornlämning (2914). Söder om Långelands gård finns en 
fornlämning (3602) som ändrats från grav till gränsmärke, men är enligt analysen 
svårtolkad (Kula AB, 2021). 

Konsekvenser av föreslagen plan 
Kulturmiljön och landskapsbilden i Kode är starkt sammankopplade med varandra 
utifrån agrarhistoriskt perspektiv, framför allt väster om E6:an. Den föreslagna planen 
bedöms få stora negativa konsekvenser för kulturmiljö och landskapsbild då föreslagna 
områden för ny bebyggelse sammanfaller med alla tre identifierade landskapshistoriska 
värdekärnor. Dessa bedöms vara de mest värdefulla kulturmiljöerna inom i och nära 
anslutning till tätortsområdet. Två av dessa har stark koppling till riksintresse för 
kulturmiljövården Solberga – Ödsmål (O17) och bedöms vara störningskänsliga 
kulturmiljöer. Dessutom berörs ett flertal fornminnen och möjliga fornlämningar av 
förslaget. 
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Figur 13. Kulturmiljöer i Kode och föreslagen markanvändning samt planområde. Källa Informationskartan 
Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022). 

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet och 
landskapsbild 

För Kode och dess omgivningar väster om E6:an är landskapsbilden och kulturmiljön 
starkt sammankopplade genom det värdefulla odlingslandskapet. Det handlar dels om 
det öppna jordbrukslandskapet och riksintresset för kulturmiljö, dels den historiska 
markanvändningen med bevarade kulturhistoriska element identifierade som 
landskapshistoriska värdekärnor enligt den landskapshistoriska analysen – och som är 
kopplade till riksintresset (Kula AB, 2021). Ny bebyggelse föreslås i samtliga värdekärnor 
vilket riskerar att försvåra dess läsbarhet då de ingår i ett större sammanhang. 
Exploatering på dessa ytor riskerar därför att få stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön och landskapsbilden. 

Förslaget att placera ett nytt verksamhetsområde på en skogshöjd riskerar att påverka 
landskapsbilden negativt genom sin höga placering som manifesterar sig tydligt i 
landskapet. Konsekvenserna beror på vilka verksamheter det handlar om och hur stort 
visuellt avtryck de gör. Enligt Landskapskaraktäranalys (Kungälvs kommun, 2021) ingår 
området i ett småbrutet, mosaikartat skogslandskap som är känsligt för störningar 
eftersom den större gröna strukturen då riskerar att bli fragmentiserat.  

  

-3, stora negativa konsekvenser eftersom planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt landskap och riskerar att 
försvåra dess läsbarhet.  
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Det finns fornlämningar som ligger inom samt tangerar de västra områdena för ny 
bebyggelse. Det handlar om hällristningar och en boplats. Inom det norra föreslagna 
bebyggelseområdet finns en möjlig historisk lämning, och strax utanför finns flera andra 
– så som en stensättning och bytomt/gårdstomt. Förutom det område eller den plats 
som markerats för själva fornlämningen behöver den även ett skyddsområde. Storleken 
på detta beslutas av länsstyrelsen, en generell utgångspunkt kan vara 50 meter runt själva 
lämningen, men behovet kan variera från fall till fall. 

Det relativt nya begreppet möjlig fornlämning används när det inte går att säkerställa 
status. De här objekten behöver ytterligare bedömning och kan då klassas upp som 
fornlämning. Övrig kulturhistorisk lämning avser objekt som inte uppfyller 
kulturmiljölagens krav på fornlämningar. De kan dock ibland tillskrivas ett stort 
bevarandevärde om de exempelvis ingår som bärande delar i en övrigt välbevarad och 
sammansatt kulturmiljö. Även dessa kan uppgraderas till fornlämning i samband med 
fördjupade utredningar. 

Utifrån de fynd som gjorts inom och närheten av förslagna bebyggelseområden behöver 
fördjupade utredningar genomföras för att skapa en tydligare bild av vilka 
kulturhistoriska objekt som berörs av planen, deras status samt konsekvenser av 
exploatering. 

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Förslag till ny bebyggelse ligger utanför riksintresset för kulturmiljö Solberga – Ödsmål 
(O17). Enligt Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021) är riksintressets 
avgränsning märkligt snäv och exkluderar områden som borde ingå enligt dagens 
bedömningskriterier. Riksantikvarieämbetets nya riktlinjer gör det möjligt att komplettera 
kunskapsunderlag och även inbegripa relevanta värden utanför riksintresseområden om 
dessa har bäring på utpekade värden inom.  
Riksintressen för kulturmiljövården ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Med påtaglig skada brukar 
avses bestående negativ inverkan på det värde som utgör grunden för riksintresset. Även 
en skada som inte är oåterkallelig men som för en tid, försämrar läsbarheten eller 
upplevelsen av det kulturhistoriska skede som motiverat utpekandet kan bedömas som 
påtaglig. Enligt analysen av det aktuella riksintresset måste perspektivet på kulturmiljön 
kring Tunge vidgas, vilket skulle innebära att riksintresset riskeras att påverkas negativt 
om detta område bebyggs, om detta utgör en påtaglig skada eller inte behöver klargöras i 
det fortsatta arbetet. 

Fornlämningar och fornlämningsområden 
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen Det finns fornlämningar som ligger inom 
samt tangerar det västra områdena för ny bebyggelse. Det finns även fornlämningar, 
möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i närheten av föreslagna 
bebyggelseområden som riskeras att påverkas negativt vid exploatering. Den som vill 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning 
ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.  

  

-2, märkbara negativa konsekvenser eftersom ny bebyggelse föreslås på och invid platser fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar. Bedömningen är osäker – fler utredningar behöver genomföras. 



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

33 

MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Förslag till åtgärder 

 Utifrån de kulturhistoriska fynd och nya bedömningarna som gjorts inom och 
närheten av förslagna bebyggelseområden i samband med den landskapshistoriska 
analysen vid Kode (Kula AB, 2021) behöver fördjupade utredningar genomföras för 
att skapa en tydligare bild av vilka kulturhistoriska objekt som berörs av planen, 
deras status samt konsekvenser av exploatering. 

 Den stora mängden skålgropar kan enligt Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula 
AB, 2021) vara en indikation på förekomsten av samtida boplatser under mark. 
Detta bör utredas vidare. 

 Skålgroparna och stengärdsgårdarna inom området föreslås vara lämpliga att lyfta 
inom ramen för framtida informationsinsatser enligt Landskapshistorisk analys vid 
Kode (Kula AB, 2021) 

 De ”dammar” som identifierats i Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 
2021) utgör viktiga element i kulturmiljöerna varav flera är lämpliga att restaureras. 

Konsekvenser av nollalternativ 

Nollalternativet utgår från ÖP 2010. Även detta förslag riskerar medföra stora negativa 
konsekvenser för kulturmiljön då utpekade platser för nya bostäder 2020, 2050 och 
möjliga förtätningsområden ligger inom utpekade värdekärnor utifrån 
landskapshistoriskt perspektiv (Kula AB, 2021). Även fornlämningar och möjliga 
fornlämningar riskerar märkbara negativa konsekvenser då dessa platser föreslås för ny 
bebyggelse och/eller som möjligt förtätnings- /omvandlingsområde. 

 

 
Figur 14. Utveckling av Kode enligt ÖP 2020 samt kulturmiljölämningar (fornminnen i rött och möjliga 
fornlämningar turkos linje) samt utpekade värdekärnor utifrån landskapshistoriskt perspektiv (svart streckade) 
Källa Kungälvskartan (Kungälvs kommun, 2022) samt Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021). 

-3, stora negativa konsekvenser då planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt landskap och riskerar att försvåra 
dess läsbarhet samt att ny bebyggelse föreslås på och invid platser fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. 
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Beskrivning av värden för rekreation och friluftsliv grundas på: 

 Grönstrukturplan Kode, arbetsmaterial (White, 2022) 
 Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd (Kungälvs kommun, 2011) 
 Kungälvskartan (Kungälvs kommun, 2022) 

Rekreation och friluftsliv i nuläget 
I Kode finns flera områden som har pekats ut som viktiga närströvområden (Kungälvs 
kommun, 2011), se Figur 15. Områdena som alla ligger väster om järnvägen utgörs av 
mindre skogsområden, vissa med inslag av små vattenmiljöer. De utpekade områdena 
ligger i närheten eller i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Kode, men har också 
brynmiljöer och vyer ut mot det öppna jordbrukslandskapet. Närströvområdena används 
som lokala utflyktsmål, för motion och promenader och utgör viktiga tillgångar för både 
för- och grundskolor som utnyttjar vissa områden i hög utsträckning.  

 

 
Figur 15. Gröna områden är utpekade närströvområden i Kode. Utöver dessa finns ytterligare skogs- och 
grönområden i Kode, två av de större är skogsområdena vid Hammar och Lundhagen öster om E6:an.  

Kommunen jobbar med att ta fram en grönstrukturplan över Kode, se Figur 15. Denna 
visar betydligt fler, framför allt mindre, grönområden samt stråk utöver de miljöerna 
som karterades 2011. Dessa används sannolikt i hög grad av de boende eftersom de 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Andra rekreationstillgångar bedöms vara 
upplevelsen av det kulturhistoriska landskapet med betesmarker liksom strandmiljöerna 
runt Vallby å med biflöden. Mellan E6:an och järnvägen finns ett smalare område med 
vissa grönytor. Öster om E6:an finns större skogsområden vars betydelse för rekreation 
utifrån tillgängliga kunskapsunderlag är svår att bedöma. Västerberget (område nr. 9 i 
Figur 16) utgör en påtaglig höjd i landskapet - uppåt 70 över havet meter vilket kan 
jämföras med jordbruksmarken som ligger runt 20 - 30 meter över havet - och erbjuder 
sannolikt utblickar över Kode med omnejd.  

Halltorpskogen  

Bräckeskogen 

Kvarndammen 

Tungeskogen 

Västerberget, 
skogsområde 

Skogsområde vid 
Hammar        
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Figur 16. Kartan visar kategoriserade grönområden i Kodes grönstruktur. Källa: Grönstrukturplan Kode, 
arbetsmaterial (White, 2022). 

Tillgången på grönområden och naturrekreation bedöms vara god i Kode. Det finns 
”naturparker” som kategoriseras som naturområde med parkinslag. Däremot saknas mer 
stadsmässiga, anlagda parker och fickparker. Begränsningar i rekreationsvärdena utgörs 
även av barriärer som motorvägen och järnvägen, som också orsakar bullerstörningar i 
närliggande rekreationsområden. Dessutom kan jordbruksmarken utgöra hinder 
eftersom man inte rör sig fritt över den på grund av odling, betande djur och strukturer 
som diken och staket. I Halltorpsskogen och skogsområdet vid Lundhagen bedrivs 
skogsbruk vilket begränsar rekreationsvärdet.  

Konsekvenser av föreslagen plan 

Den i planförslaget planerade markanvändningen innebär bebyggelseutveckling som 
delvis tar områden skogs- och grönområden i anspråk. Samtidigt finns i och med planen 
också möjligheten att skydda och bevara en del områden och att stärka stråk och 
kopplingar inom Kode, genom att peka ut naturområden som inte ska exploateras. 
Kommunen arbetar med att ta fram en plan över grönstrukturen i Kode och i den 
tydliggör viktiga stråk och rekreationsområden. Planen har ännu inte färdigställts.  

- 2, risk för märkbara negativa konsekvenser eftersom naturmiljöer tas i anspråk och upplevelsen av det mosaikartade 
landskapet kommer att påverkas av exploatering.  
+ 1, möjlighet till små positiva konsekvenser genom att planen pekar ut naturområden som ska bevaras.  
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Figur 17. Föreslagen markanvändning i den fördjupade översiktsplanen (version 2022-02-03).    

Väster om järnvägen föreslås ny bebyggelse på det som i nuläget utgörs av odlings- och 
betesmarker, även mindre delar av Tungeskogen och Halltorpsskogen tas i anspråk, i 
övrigt föreslås ingen förtätning direkt på skogsområdena men däremot i direkt 
anslutning till dem. Betesmarkerna är en central del i Kodes kulturhistoriska landskap 
och bedöms utgöra ett påtagligt upplevelsevärde ur rekreationssynpunkt. Exploatering 
föreslås också i närheten av Vallby å och vattendragets biflöden. För områden öster om 
järnvägen bedöms påverkan av planförslaget bli att rekreationsvärden knutna till 
upplevelsen av det mosaikartade jordbrukslandskapet påverkas av att ny bebyggelse på 
jordbruksmarken medför att vyer och miljöer längs skogsbryn och Vallby å förändras 
genom att delar av det nu öppna landskapet omvandlas till bebyggelse. Denna påverkan 
bedöms framför allt uppstå på en lokal nivå eftersom det handlar om förtätning inom 
tätorten Kode. Runtom Kode breder jordbrukslandskapet ut sig, framför allt åt väster, 
och effekterna bedöms därför som mindre på en regional nivå.  

Öster om järnvägen tas ett större skogsområde i anspråk för utveckling av ett nytt 
verksamhetsområde. Eftersom områdets värden för rekreation inte har utretts går inte 
konsekvenserna att bedöma, men det finns risk för att utvecklingen har negativa 
konsekvenser för rekreationsvärden eftersom hela skogsområdet kommer att försvinna.  

Sammantaget bedöms att planen kan medföra risk för märkbara negativa konsekvenser 
gällande rekreation eftersom betesmarker, skogsområden och vattennära miljöer tas i 
anspråk och vyer över vad som är ett kulturhistoriskt landskap kommer att förändras 
påtagligt.  

Med planförslaget kan också följa positiva konsekvenser för rekreation genom att planen 
pekar ut naturområden som ska bevaras och kan skapa bra stråk och kopplingar mellan 
områden.  
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Konsekvenser i relation till lagskydd 

Konsekvenser i relation till strandskydd 
Den föreslagna markanvändningen undviker strandskyddade områden och påverkar 
därför inte strandskyddet.  

Förslag till åtgärder 
 Bedömningar av den föreslagna planens påverkan behöver göras noggrannare när 

kommunens grönstrukturplan har utarbetats.  
 Utred Västerbergets betydelse för rekreation.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Områden som kan vara värdefulla för naturrekreation är utpekade för exploatering i 
översiktsplanen, bland annat en bit av Tungeskogen och närliggande betesmarker. Andra 
delar av skogsområden som kan användas för rekreation lämnas orörda, se Figur 18.  

 

 
Figur 18. Kode i gällande översiktsplan. 

-2, märkbara negativa konsekvenser eftersom potentiella rekreationsområden exploateras.  
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Beskrivning av värden för naturmiljö och biologisk mångfald grundas på: 

 Ängs- och betesmarkinventeringen (Jordbruksverket, 2017) 
 Grönstruktur för Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019) 
 Naturvärdesinventeringar tillhandahållna av kommunen, kartografiskt material 
 Nationella marktäckedata, kartografiskt material (Naturvårdsverket, 2018) 
 Analys av ortofoto 

Biologiska värden i nuläget 
Kode med omnejd ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt och mosaikartat 
jordbrukslandskap. Från Kode och västerut mot havet är landskapet dominerat av 
jordbruksmark med inslag av mindre skogspartier. Öster om Kode ligger landskapet 
högre med större och mer sammanhängande skogsområden varvat med jordbruksmark i 
de mer låglänta områdena. Planområdet i Kode tätort utgörs väster om järnvägen till stor 
del av åker- och betesmarker och små skogspartier samt miljöer knutna till Vallby å olika 
småvatten. Många skogspartier har brynmiljöer som vetter mot de öppna 
jordbruksmarkerna. Inom planområdet finns flera mindre ädellövskogsområden. Öster 
om järnvägen och motorvägen finns i planområdet två skogsområden varav det ena 
utgörs av barrskog på en höjd, medan det andra är en blandning av trivial- och 
ädellövskog (Naturvårdsverket, 2018).  

Naturvärden 
Flera betesmarker i planområdet är inventerade i ängs- och betesmarksinventeringen 
(Jordbruksverket, 2022), och några har pekats ut som betesmarker med särskilda värden 
vilket betyder att markerna har särskilt höga natur- och kulturvärden (Figur 19). Dessa 
betesmarker finns också medtagna i den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019) där de beskrivs som värdekärnor med höga 
biologiska värden. I anslutning till värdekärnorna finns så kallade stödhabitat, dessa har 
inte lika höga biologiska värden men fungerar som spridningslänkar och kan förstärka 
värdekärnorna genom att öka deras areal. Stödhabitaten fyller alltså också en viktig 
biologisk funktion, till exempel kan ökad skötsel av stödhabitat öka arealen på 
värdekärnor och leda till stärkt grön infrastruktur i landskapet (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019). Generellt kan sägas om ängs- och betesmarker att de kan hysa en 
stor biologisk mångfald. För att de ska kunna bevaras behöver de betas och skötas så att 
de inte växer igen, och på flera av markerna bedrivs idag bete.  

Utöver betesmarkerna är det få ytor i planområdet som har inventerats för naturvärden. 
Mindre delar av några skogsområden har inventerats, och i norra delen finns en ekskog 
med högt naturvärde, klass 2, medan de andra inventerade områdena har klassats med 
påtagligt naturvärde, klass 3. Den stora merparten av skogsområdena är inte inventerade. 

Förutom betesmarker och ädellövskogsområden bedöms det finnas fler miljöer med 
potentiellt höga naturvärden, till exempel miljöer kopplade till Vallby å och andra 
småvatten och våtmarksområden. 

Ekosystemtjänster 
Inom planområdet finns flera strukturer som kan bidra till ekosystemtjänster såsom 
matproduktion, pollinering, temperaturreglering, flödesreglering med mera. Generellt 
bedöms att ekosystemtjänsterna är knutna till jordbruksmark (vilket också inbegriper 
betesmarker) samt vatten- och skogsområden inom planområdet.  
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Figur 19. Kartan visar ängs- och betesmarker i svart samt så kallade stödhabitat för ängs- och betesmarker i svart (Jordbruksverket, 2022) samt så kallade 

stödhabitat för ängs- och betesmarker i gult (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019). Utöver detta innehåller kartan uppgifter som inte finns med i legenden: Två 

skogsobjekt som har inventerats och kategoriserats med naturvärdesklass (REF) samt uppgifter tagna från nationella marktäckedata (Naturvårdsverket, 2018).  

Betesmark med särskilda värden = särskilt höga natur- och/eller kulturvärden och berättigar därmed till en högre ersättning än betesmarker med allmänna värden. 

De särskilda värdena kan vara kopplade till markskiktet (rik hävdgynnad flora), trädskiktet (till exempel gamla, grova träd, hamlade träd eller blommande träd och 

buskar), kulturvärden (forn- och kulturlämningar), djurlivet eller kombinationer av dessa.  

Betesmark med allmänna värden = betesmarker som inte har tillräckligt höga värden för att betraktas som särskilt värdefulla. 

Kultiverad fodermark = kvävepåverkad mark som inte är åker.  

Restaurerbar mark = Kan utveckla höga naturvärden om den restaureras.  

Utvecklingsmark = potential att utvecklas till hävdgynnad naturtyp. 

Övrig mark = mark som enligt inventeringsmetodiken inte passar in i andra kategorier, utesluter inte att marken har naturvärden.  

Betesmark med 
särskilda värden 

Värdetrakt för särskilt 
värdefulla lövträd 

Betesmark med 
särskilda värden.  

Kvarndammen och ekskog med 
högt naturvärde, klass 2. Betesmarker med särskilda och 

allmänna värden  

Betesmark med särskilda 
värden samt 
utvecklingsmark.  

Utvecklingsmark 
och övrig mark 

Kultiverad 
fodermark 

Planteringsskog med tall/gran, 
sannolikt inga högre naturvärden 

Barrskog, lövblandad barrskog, 
brynmiljö.  

Påtagligt naturvärde, klass 3. 
Förekomst av hålträd.  
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Ekologiska spridningssamband 
Ekologiska spridningssamband handlar om arters förutsättningar att spridas och röra sig 
i landskapet. Inom planområdet finns ekologiska spridningssamband för arter kopplade 
till betesmarkerna (läs ovan om värdekärnor och stödhabitat). Västra planområdet ingår i 
en värdetrakt för skyddsvärda lövträd vilket innebär att lövträdsmiljöerna finns med 
tillräcklig täthet för att mer lättspridda arter som till exempel mindre hackspett ska kunna 
överleva.   

Skyddade arter 
I Sverige är alla vilt förekommande fåglar, fladdermöss samt flera groddjursarter och 
växter fridlysta, vilket innebär att de är skyddade enligt artskyddsförordningen. Fridlysta 
arter förekommer utan tvivel i planområdet. Utöver fåglar bedöms det inom 
planområdet också finnas goda förutsättningar för groddjur på grund av de vattenmiljöer 
som finns inom planområdet. Även fladdermöss kan förekomma liksom skyddade 
växter och insekter. Inga artinventeringar har gjorts och var eller i vilken omfattning 
olika arter förekommer går inte att fastställa.  

 

 

Biotopskyddade områden 
Inom planområdet förekommer flera miljöer som bedöms vara biotopskyddade enligt 
miljöbalken 7 kap. 11 § såsom småvatten och våtmark i jordbruksmark, märgelgravar, 
stenmurar samt åkerholmar. Inga alléer finns utpekade men kan förekomma i området, 
dessa omfattas av biotopskyddet beroende på trädens ålder och stamtjocklek.  

Strandskydd 
I planområdet finns flera vattenmiljöer, Vallby å med biflöden samt ett biflöde till 
Solberga å, samt andra småvatten i både skogs- och jordbruksmark. Strandskyddet i 
Västra Götaland är enligt länsstyrelsen upphävt kring flera småvatten. Inom planområdet 
gäller strandskydd längs Vallby å med biflöden, medan det inte gäller längs planområdet 
småvatten samt biflödet till Solberga å. Strandskyddsområdet omfattar land- och 
vattenområdet 100 meter från strandkanten (Figur 20). Inom strandskyddat område får 
inga åtgärder vidtas som motverkar strandskyddets syften.  

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen är en svensk lagstiftning som införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv, 

den innebär bland annat fridlysning av ett antal djur- och växtarter, däribland alla vilda fågelarter, flera 

groddjursarter samt alla fladdermöss. Till artskyddsförordningen hör två artlistor, bilaga 1 och 2. Förenklat kan 

sägas att alla de listade arterna är fridlysta, vilket innebär att det inte är tillåtet att samla in, skada eller döda de 

listade arterna. För fåglar och andra djur listade i bilaga 1 är dessutom livsmiljöerna skyddade och får inte 

förstöras. Dispens från förbuden som gäller djur och växter uppräknade i bilaga 1 kan endast erhållas om 

projektet eller planen är av allt överskuggande allmänintresse. Därför är det i de flesta fall alltid nödvändigt att 

genomföra skyddsåtgärder för att undvika dispensprövning. Dispenskraven för arter listade i bilaga 2 är inte 

lika stränga.  
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Figur 20 Strandskyddade områden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har upphävt och anpassat strandskyddet 
runt flera småvatten och vattendrag.  

Särskilt skyddsvärda träd 
Sannolikt förekommer i området särskilt skyddsvärda träd, vilket innebär jätteträd, mycket 
gamla träd eller hålträd. Särskilt skyddsvärda träd kan ha stor betydelse för biologisk 
mångfald eftersom de kan utgöra livsmiljöer för en rad olika organismer, som till 
exempel skalbaggar och fåglar. Åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön (påverka särskilt skyddsvärda träd) ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken, samråd om träden kan också hållas inom detaljplaneprocesser. I de fall 
träden bedöms kunna hysa höga biologiska värden, som till exempel mycket gamla ekar, 
kan det krävas riktade inventeringar av olika artgrupper. 

Riksintresse för högexploaterad kust, miljöbalken 4 kap. 4 § 
En remsa av den västra delen av planområdet ligger inom riksintresse för 
högexploaterad kust inom vilket ingen ny fritidsbebyggelse får uppföras. 

 

 
  

Bedömningsgrunder för naturmiljö och biologisk mångfald 
Bedömningen utgår från områdets värden för biologisk mångfald i nuläget och hur biologisk mångfald kommer att 
påverkas eller bevaras och om den i framtiden kan nyttjas på ett hållbart sätt.  

Bedömningen grundas på  

1. om naturmark tas i anspråk för andra syften eller om biologiska värden påverkas på ett sätt som gör att de 
försämras eller försvinner. 

2. hur specifika arter och deras livsmiljöer påverkas. Särskild vikt läggs vid skyddade arter.  
3. om ekologiska spridningssamband påverkas.  
4. om miljömålet ett rikt växt- och djurliv efterlevs.  

 

Om det i projektet ingår skydds- och kompensationsåtgärder tas hänsyn till dessa i bedömningen.  

Enligt miljömålet ett rikt växt- och djurliv ska ”den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation”.  
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Konsekvenser för naturmiljö och biologisk mångfald 

Exploatering föreslås på områden som i nuläget utgörs av olika natur- och betesmarker 
(Figur 21). Dessa områden bedöms i och med exploatering helt förlora sina naturvärden. 
Påverkan bedöms bli störst på naturvärden kopplade till betesmarker eftersom 
betesmarker och så kallade stödhabitat, samt annan mark som direkt angränsar särskilt 
värdefulla betesmarker exploateras. Det innebär att bebyggelse kommer närmare 
värdekärnorna och att spridningssambanden för arter knutna till betesmarkerna kan 
påverkas negativt. Detta kan också medföra negativ påverkan på ekosystemtjänster 
kopplade till matproduktion och pollinering.  

Exploatering kan också medföra effekter som beskuggning, förändrad hydrologi, 
belysning och ökad störning från mänsklig aktivitet med negativ påverkan på den 
biologiska mångfalden. Även strandmiljöer kopplade till vattendragen kan påverkas 
negativt av att de exploateras, dock lämnas enligt planen områdena närmast vattendragen 
som naturområden.  

Flera områden med i nuläget okända naturvärden föreslås i planförslaget bebyggas, dessa 
områden behöver inför en exploatering inventeras och bedömas vad gäller naturvärden 
och samt förekomst av olika arter. I öster föreslås ett nytt verksamhetsområde på 
nuvarande barrskog. Naturvärden i området kommer att försvinna med risk för negativa 
konsekvenser för den biologiska mångfalden. Även områden som inte har en hög 
naturvärdesklass är viktiga för biologisk mångfald. 

Det är positivt att det i planen pekas ut områden som ska bevaras natur- och 
jordbruksmark.  

Planen bedöms medföra stora negativa konsekvenser eftersom i sammanhanget ganska 
stora arealer naturmark hårdgörs och bebyggs, åtgärder som är irreversibla och medför 
permanent förlust av naturvärden.  

- 3, stora negativa konsekvenser eftersom stora arealer naturmark exploateras, devis med höga naturvärden, delvis 
med okända värden. Områden med höga naturvärden är avgörande för att upprätthålla den biologiska mångfalden 
men även områden med lägre naturvärden är viktiga för den biologiska mångfalden.  
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Figur 21. Kartan visar planens förhållande till olika naturvärden. 
Betesmark med särskilda värden = särskilt höga natur- och/eller kulturvärden och berättigar därmed till en högre ersättning än betesmarker med allmänna värden. De 
särskilda värdena kan vara kopplade till markskiktet (rik hävdgynnad flora), trädskiktet (till exempel gamla, grova träd, hamlade träd eller blommande träd och buskar), 
kulturvärden (forn- och kulturlämningar), djurlivet eller kombinationer av dessa.  
Betesmark med allmänna värden = betesmarker som inte har tillräckligt höga värden för att betraktas som särskilt värdefulla. 
Kultiverad fodermark = kvävepåverkad mark som inte är åker.  
Restaurerbar mark = Kan utveckla höga naturvärden om den restaureras.  
Utvecklingsmark = potential att utvecklas till hävdgynnad naturtyp 
Övrig mark = mark som enligt inventeringsmetodiken inte passar in i andra kategorier, utesluter inte att marken har naturvärden.  

Betesmark med 
särskilda värden 

Värdetrakt för särskilt 
värdefulla lövträd 

Betesmark med 
särskilda värden.  

Kvarndammen och ekskog med 
högt naturvärde, klass 2. 

Betesmarker med särskilda och 
allmänna värden  

Betesmark med särskilda 
värden samt 
utvecklingsmark.  

Utvecklingsmark 
och övrig mark 

Kultiverad 
fodermark 

Planteringsskog med tall/gran, 
barrskogshöjd.  

Barrskog, lövblandad barrskog, 
brynmiljö.  

Påtagligt naturvärde, klass 3. 
Förekomst av hålträd.  
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Artskyddsförordningen 
Bebyggelseutveckling föreslås i områden som är potentiella livsmiljöer för flera olika 
skyddade artgrupper såsom fåglar, groddjur och fladdermöss. Inför detaljplanering 
behöver naturområden som exploateras artinventerats, och beroende på resultaten 
kommer olika anpassningar och skyddsåtgärder krävas för att inte förbuden i 
artskyddsförordningen ska lösas ut.  

Strandskydd 
Ingen exploatering föreslås inom områden som omfattas av strandskydd (Figur 22) och 
den fördjupade översiktsplanen är därför förenlig med strandskyddsbestämmelserna.  

 

 
Figur 22 Strandskydd och planerad markanvändning.    

Särskilt skyddsvärda träd 
Åtgärder som påverkar särskilt skyddsvärda träd omfattas av samrådsplikt enligt 
miljöbalken 12 kap. 6 §. Träden kan också samrådas i detaljplaneprocesser.  

Biotopskydd 
Föreslagen markanvändning påverkar flera biotopskyddade områden. För åtgärder som 
påverkar biotopskyddsområden krävs dispens från biotopskyddet och vanligtvis förenas 
dispensen med villkor på kompensation för det naturvärde som förloras. I kommande 
detaljplaneprocesser är det viktigt att klargöra att det finns förutsättningar för att få 
dispens från biotopskyddet.  

Riksintresse för högexploaterad kust 
Ingen exploatering sker inom riksintresset. Någon påtaglig skada på riksintresset för 
högexploaterad kust bedöms inte kunna uppstå.   
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 Naturområden behöver inventeras för att klargöra deras betydelse för biologisk 
mångfald så att anpassningar kan göras utifrån detta.  

 Riktade inventeringar mot olika artgrupper som fåglar, groddjur och fladdermöss, 
behöver genomföras för att kunna hantera artskyddsförordningen i kommande 
detaljplaneprocesser.  

 Områden med höga naturvärden bör i möjligaste mån undantas exploatering 
eftersom de har stor betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald.  

 Genomför kompletterande kartläggning av biotopskyddade områden samt särskilt 
skyddsvärda träd. 

 Utred förutsättningarna för att få dispens från biotopskyddet och peka ut platser där 
kompensationsåtgärder kan genomföras.  

 Ängs- och betesmarker i planområdet behöver betas för att behålla sina naturvärden. 
Ett sätt att kompensera för ianspråktagande av betesmarker kan vara att höja värdet 
på andra betesmarker genom att sköta om dem med bete.  

 Den fysiska planeringen i Kungälvs kommun bör beakta kumulativa effekter som 
kan uppstå på livsmiljöer och spridningssamband för arter knutna till betesmarker.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Översiktsplanen omfattar ett mindre område än den fördjupade översiktsplanen. I 
översiktsplanen exploateras en del av Tungeskogen samt delar av särskilt värdefull 
betesmark och omkringliggande stödhabitat. I översiktsplanen pekas inga naturområden 
i Kode ut för bevarande. Ingen exploatering sker västerut. Nollalternativet bedöms 
innebära stora negativa konsekvenser eftersom naturmark med delvis höga värden tas i 
anspråk.  

- 3, nollalternativet bedöms innebära stora negativa konsekvenser eftersom naturmark med delvis höga värden tas i 
anspråk samt för att inga naturmarker i Kode pekas ut för bevarande. 



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

46 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Vattenförhållanden och klimatanpassning 

Beskrivning av värden för vattenmiljö grundas på: 

 VISS, Vatteninformationssystem för Sverige 
 Kartunderlag och skred och erosion, (SGU/SGI, 2022)  
 Kungälvs kommun, Kode översiktsplan Översiktlig dagvattenutredning 

Granskningsversion 22-03-11 (Markera Mark Göteborg AB, 2022) 
 Sammanfattande i textinformation angående teknisk försörjning kopplad till vatten 

från Kungälvs kommun (Kungälvs kommun, 2022) 
 

 

Bedömningsgrunder för vattenmiljö kopplat till ytavrinning och ytvatten 
Bedömningen utgår från vattenmiljöns miljöförhållanden och värden i nuläget och den påverkan på vattenmiljön 
som antas uppstå till följd av förändrad användning av mark- och vattenområden.  
Kemisk påverkan 
Dagvatten förorenas i kontakten med de ytor där det rinner fram och därför ger trafikytor, tak, gårdar och 
naturmark helt olika föroreningskoncentrationer. Kemisk påverkan på vattenmiljön kan uppstå om dagvattnet för 
med sig övergödande ämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten.  

Fysisk och hydrologisk påverkan 
När till exempel botten, strömmar och vågor förändras av markanvändning eller verksamheter på ett sätt som är 
negativt för ekosystemen kallas det för fysisk påverkan. Fysisk påverkan kan medföra negativa konsekvenser på 
biologisk mångfald, ekosystemfunktioner och ekosystemens förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster för 
oss människor (Havs- och vattenmyndigheten, 2018). Hydrologisk påverkan uppstår vid till exempel dikning som 
förändrar vattennivån i en våtmark.  
Påverkan på biologisk mångfald 
Påverkan på biologisk mångfald kan uppstå på flera vis, till exempel från fysiska strukturer, störningar, förändrad 
hydrologi, kemisk påverkan och ianspråktaganden av livsmiljöer.  

Miljömål 
Vattenmiljön kopplar till flera miljömål, framför allt levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, grundvatten 
av god kvalitet och hav i balans samt levande kust och skärgård. Målbilden kan översiktligt sammanfattas i att 
vattenmiljöers naturliga produktionsförmåga, biologiska mångfald liksom landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras. Även friluftsvärden kopplade till vattenmiljöer ska bevaras. 
Grundvattenresurser ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning.  
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Vattenmiljö i nuläget 

Ytvatten, dagvatten och avrinning 

 
Figur 23 Översiktbild över de avrinningsområden som berörs av FÖP området. Kartan är hämtad från den 
översiktliga dagvattenutredningen. De färgade områdena illustrerar de tre avrinningsområden som 
planområdet berör. (Markera Mark Göteborg AB, 2022) 

Avrinningsförhållanden  
Ytvatten och dagvatten från Kode samhälle avrinner mot två olika vattendrag: Vallbyån 
och Kållerödsbäcken (även kallad Solbergabäcken). Åarna mynnar i Hakefjorden cirka 4 
km nedströms Kode. Vallbyån rinner ut i Vallby kile och Kållerödsån i Ödsmåls kile. 
Ödsmåls kile är ett naturreservat med fågelskyddsområde och utgör ett Natura 2000-
område. 

Större delen av marken i planområdet avrinner mot Vallbyåns biflöde. Av de arealer 
inom planområdet som avrinner direkt mot de större avrinningsområdena tar Vallbyån 
emot den största delen se Figur 23.  
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

 
Figur 24 Kartan visar översiktligt åt vilket av de tre avrinningsområdena som dagvattnet från de områden som 
föreslås för exploatering (inringat i rött) avrinner mot. De blå pilarna visar huvudsaklig riktning på 
ytavrinnande vatten. Gränser för avrinningsområden 

Miljökvalitetsnormer 
Recipienterna Vallbyån och Kollerödsbäcken är vattenförekomster och för vilka det 
finns miljökvalitetsnormer (MKN). Gällande förvaltningscykel (2021–2027) anger att 
god ekologisk status ska uppnås i båda vattendragen senast 2033. Nuvarande tillstånd är 
klassat till måttlig ekologisk status för bägge åarna. Den angivna miljökvalitetsnormen 
innebär att åarnas status ska förbättras avseende ett antal kvalitetsfaktorer för att uppnå 
den fastställda miljökvalitetsnormen. När det gäller de enskilda kvalitetsfaktorerna kan 
nämnas att Vallby ån har otillfredsställande status gällande fosforhalter främst kopplat 
till läckage från jordbruksmarken. Vattendragen uppnår inte god kemisk status till följd 
av de luftburna föroreningarna kvicksilver och PBDE (bromerad difenyleter) som 
överskrids i alla Sveriges vattenförekomster. Vattendragen har inte klassats avseende 
andra parametrar som ingår i kemisk status som till exempel PFOS och vissa metaller.  

I nuläget belastar Kode samhälles avloppsreningsverk Vallbyån. Spillvattensystemet är 
föråldrat och har inte kapacitet att anslutas till ny bebyggelse. Kommunen har beslutat 
att avloppsreningsverket ska avvecklas och avloppsvattnet ska därefter via nya 
överföringsledningar pumpas till Ryaverket i Göteborg. Avledningen av Kode tätorts 
spillvatten till Ryaverket ingår i Ryaverkets nuvarande miljötillstånd. 

Det vattendrag som påverkas mest av befintligt avrinnande ytvatten (inklusive det 
tekniska dagvattennätet) från Kode tätort är Vallbyåns tillflöde.  

Värdefulla biotoper 
I Vallby å och Kollerödsbäcken har stora insatser gjorts för att gynna fortplantning av 
öring och utmed många sträckor av vattendragen finns utpekade fina lekbottnar för 
öring. I Vallbyåns tillflöde har elfiske utförts och förekomst av till exempel ål och öring 
har noterats.  

Markavvattningsföretag 
Inom avrinningsområdet till tillflödet till Vallby ån finns ett markavvattningsföretag: 
Hammar Släbo och Lunnarp Tf 1938. Företaget reglerar avvattningen från planområdet 
öster om E6:an. Det är oklart om företaget är nedlagt eller inte. 

Vallbyån 
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Grundvatten, infiltration dricksvattenförsörjning 
Inom utredningsområdet finns inga skyddsområden för dricksvatten och inga betydande 
dricksvattentäkter. Geologin domineras av områden med lera, hög grundvattennivå och 
låg genomsläpplighet, vilket innebär att infiltrationsmöjligheterna till nedre marklager 
och djupare grundvatten är begränsade (Markera Mark Göteborg AB, 2022). Behov av 
infiltration till grundvattnet finns främst för att fördröja avrinnande vatten och minska 
risken för översvämning i nedströms liggande områden.  

Kode får sitt dricksvatten via överföringsledningar ifrån Kungälvs vattenverk. Det pågår 
arbete med att bygga ut ytterligare överföringsledningar till kustsamhällena inom 
kommunen vilket i sin tur innebär större möjligheter för kommunen att utveckla och 
exploatera inom Kode tätort (Kungälvs kommun, 2022). 

 

 

Klimatanpassning i nuläget 

Översvämningar 
I den översiktliga dagvattenutredningen konstateras att Kollerödsbäcken och biflödet 
har översvämningsproblematik. Bäcken är hårt belastad och i befintliga bostadsområden 
finns även kapacitetsproblem i lokala vägdiken. Vidare påtalar man att 
översvämningsrisken är stor i Vallbyån, Kollerödsbäcken och dess biflöden idag. 
Exploatering och ökad hårdgjord yta kommer att ytterligare öka flödena och 
belastningen av vattendragen. I utredningen pekas även ett antal riskområden ut.  

Skred och erosion 
Enligt SGU:s samordnade kartunderlag för ras, skred och erosion (SGU, 2022) finns 
områden betecknade som aktsamhetsområden i anslutning till planområdet. Klassningen 
innebär att man bör undersöka områdena innan exploatering. Utpekanden grundar sig 
på en att områdena är strandnära samt förekommande jordarter och lutningar i 
områdena.   

Konsekvenser av föreslagen plan  
Det finns en risk att planförslaget medför ökad ytavrinning med risk för ökad frekvens 
av översvämningar såväl inom planområdet som utmed nedströms liggande vattendrag. 
Detta gäller främst Vallbyåns tillflöde som kommer att motta större delen av det vatten 
som behöver avledas från föreslagen nybyggnation. Indirekt kan detta påverka befintlig 
vattenanknuten fauna i Vallbyåns tillflöde samt möjligheten att uppnå MKN i 
nedströmsliggande vattenförekomster. 

Avloppsreningsverkets kapacitet i Kode är begränsad. Utredning och ansökningar för att 
kunna bygga ut avloppsreningsverket pågår. Parallellt med detta genomförs även en 
utredning om tryckavlopp från Kode till Göteborg via Ytterby, vilket kan vara långsiktigt 
mer ekonomiskt lönsamt. Beroende på vilken lösning som väljs så kommer 
näringsbelastningen från avloppsreningsverket till recipienten att påverkas. 

  

Kriterier för konsekvenser för klimatanpassning 

Bedömningarna utgår från det nationella miljömålet god bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.” 

 



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

50 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Konsekvenser för biotoper och arter 

Biflödet till Vallbyån får med den föreslagna planen en större risk för påverkan av såväl 
högre flöden som försämrad vattenkvalitet. I bäcken finns bland annat öring som kan 
påverkas negativt genom till exempel ökad erosion och därmed eventuell påverkan på 
lekbottnar.  

Konsekvenser för grundvatten och dricksvattenförsörjning 

Inom planområdet finns inga angivna större grundvattenmagasin. Infiltrationen till det 
djupare grundvattnet är dessutom mycket begränsad på grund av täta jordar och ytlig 
berggrund. Risken för påverkan på viktiga grundvattenresurser bedöms därför som liten.  

Den utbyggnad som planeras för Kode kommer att medföra behov av en utökad 
dricksvattenproduktion samt ökad kapacitet på VA-nätet i området.  

Konsekvenser av ytavrinning och dagvatten 

Inom det aktuella planområdet avvattnas de områden som är aktuella för förändrad 
markanvändning till större delen mot ett mindre tillflöde till Vallby å. Tillflödet i sig är 
ingen vattenförekomst men det mynnar en bit nedströms i Vallby å och påverkar 
därmed möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna. Även avvattning mot ett biflöde 
till Kollerödsbäcken berörs av ett utbyggnadsområde i söder. Två mindre föreslagna 
utbyggnadsområden i norr avvattnas mot Vallby ås huvudfåra. Transport av fosfor och 
andra förorenade ämnen kan öka om de förändringar som föreslås ger ökad avrinning 
och därmed högre flöden i anslutande vattendrag med risk för erosion i vattendragen 
och översvämning av jordbruksmark.  

I den översiktliga dagvattenutredningen (Markera Mark Göteborg AB, 2022) påtalas 
problem som kan uppstå kopplat till vilket delavrinningsområde som ytavrinning och 
dagvatten kommer att belasta.  

Om de riktlinjer som anges i Kungälvs kommuns dagvattenpolicy följs vid 
genomförande av föreslagna förändringar i planområdet kan risken för negativa 
konsekvenser minska avsevärt. 

Konsekvenser för översvämningar och skyfall 

Redan idag finns områden som tidvis översvämmas och med en förändrad 
markanvändning, med högre grad av hårdgjorda ytor och därtill klimatförändringar 
kommer översvämningsrisken öka. I dagvattenutredningen påtalas att risk finns för 
översvämningar i Vallby ås tillflöde, i områden där ny bebyggelse är planerad, och även 
inom ett område öster om E6. De skyfallsstråk som identifierats inom planerade 
utbyggnadsområden bör beaktas vid planering för att förebygga problem med 
översvämningar och ge en säker vattenavledning vid intensiva regn.  

  

- 1 till -2, små till märkbara negativa konsekvenser då risken för ökade flöden och försämrad vattenkvalitet kan 
påverka vattenanknuten fauna. 

+/- 0, inga eller obetydliga konsekvenser. 

- 1, små negativa konsekvenser eftersom det finns risk för ökad avrinning till följd av planförslaget som kan påverka 
mottagande vattendrag. Förutsatt att riktlinjerna i kommunens dagvattenpolicy följs vid i ianspråktagande i enlighet 
med föreslagen markanvändning bedöms negativ påverkan kunna minskas. 

- 2, märkbara negativa konsekvenser då klimatförändringar tillsammans med risk för ökad avrinning kan öka 
översvämningsrisken inom planområdet i anslutning till närliggande vattendrag. 
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Konsekvenser för skred och erosion 

Risken för skred bedöms som liten men nedströms planområdet finns utpekade 
strandnära aktsamhetsområden som kan komma att påverkas av ökade flöden och bli 
mer sårbara för erosion. 

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
Problemen med risk för ökade flöden och försämrad vattenkvalitet kan påverka 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna i de nedströms liggande 
ytvattenförekomsterna Vallbyån och Kolerödsbäcken.  

Förslag till åtgärder 
 För att förebygga negativa konsekvenser av planförslaget bör de förslag som finns i 

dagvattenutredningen gällande åtgärder för fördröjning, skyfallsstråk och 
infiltrationsområden beaktas och arbetas in vi kommande planering. 

 Kartlägg nuvarande biologiska status i tillflödet till Vallbyån. Bäcken riskerar att 
påverkas av ökade flöden och försämrad vattenkvalitet till följd av planförslaget.   

 En fördjupad hydrologisk utredning i syfte att även beakta flödespåverkan på 
tillflödet till Vallbyån samt möjligheter till flödesfördröjning vid olika typer av flöden 
(inte bara skyfall) föreslås. 

 Hänsyn bör tas till den dimensionering som är fastställda för markavvattnings-
företag: Hammar Släbo och Lunnarp Tf 1938. Möjligtvis skall företaget omprövas 
eller läggas ned. Båda åtgärderna kräver en ansökan i Mark- och Miljödomstolen. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Vattenförhållanden och klimatanpassning 
Även i nollalternativet innebär de i Kungälvs översiktsplan 2010 föreslagna 
förändringarna en risk för ökade flöden och översvämningar eftersom ÖP 2010 också 
innebär en förändrad markanvändning med risk för snabbare avrinning till exempel till 
följd av högre andel hårdgjord yta. Till denna förändring kommer behovet att ta hänsyn 
till klimatförändringen som ytterligare ökar denna risk. 

- 1, små negativa konsekvenser med ökad erosion i nedströms liggande vattendrag. 

- 2, märkbara negativa konsekvenser då det finns risk för ökad avrinning till följd av planförslaget som kan påverka 
mottagande vattendrag 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Trafikbuller 

 Beskrivning av risk för buller och vibrationer grundas på: 
 Bullerberäkningar (statliga) vägar, Trafikverket  
 Bullerberäkningar järnväg, Trafikverket  

 

Trafikbuller i nuläget 
Enligt Boverket är buller den miljöstörning som berör flest människor i Sverige 
(Boverket, 2022) och hälsoeffekter av buller inkluderar hjärt- och kärlsjukdomar, stress, 
mental hälsa och sömnsvårigheter. Symtomen och besvären kan komma redan vid 
relativt låga ljudnivåer, i nivå med den normala hörtröskeln (Folkhälsomyndigheten, 
2019).  

WHO publicerade 2018 nya hälsobaserade rekommendationer för omgivningsbuller i 
Europa. Buller i omgivningsmiljön bedöms där som en av de viktigaste miljöriskerna för 
människors hälsa. Sedan de tidigare riktvärdena togs fram 1999 och 2009 har ny kunskap 
om bullrets negativa inverkan på människors hälsa framkommit, i synnerhet effekter av 
långtidsexponering på hjärt-kärlsystemet. WHO:s rekommendationer för transportbuller 
är betydligt strängare än de riktvärden som tillämpas i Sverige, i synnerhet avseende 
riktvärden för nybyggnation av bostäder. De hälsomässiga konsekvenserna av att de 
svenska riktvärden tillåter högre bullernivåer än vad som rekommenderas av WHO är 
inte klarlagda (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2022). 

De två största bullerkällorna i Kode utgörs av vägtrafiken på E6 och av järnvägstrafik på 
Södra Bohusbanan (Trafikverket). Dessa båda infrastrukturstråk löper parallellt och är 
lokaliserade direkt öster om de centralare delarna av Kode. E6:an motorvägen mellan 
Svinesund och Maglarp trafikeras på sträckan förbi Kode av mer än 16 000 fordon per 
dygn. Södra Bohusbanan används i första hand för regional persontrafik. Banan, som är 
enkelspårig på sträckan (med mötesspår i Kode), utgör även en central del i ett av 
pendlingsstråken mot Göteborg och har ett stort antal resande. Banan har idag en 
relativt liten mängd godstrafik, främst mellan Göteborg Sävenäs och Stenungsund. 

Bedömning av konsekvenser för trafikbuller utgår från: 

Det nationella miljömålet god bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Riktvärden för buller (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader):  

Riktvärden för buller från spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader enligt förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. 

 För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

WHO (2018) gör bedömningen att buller den förorening som näst luftföroreningar orsakar flest sjukdomar i 
Europa. WHO:s hälsobaserade rekommendation anger att omgivningsbuller: 

från vägtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte ska överskrida 
 53 dB Lden (53 dB Lden motsvarar cirka 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå) 
 45 dB Lnight nattetid 

från spårtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte ska överskrida  
 54 dB Lden  
 44 dB Lnight nattetid 

från flygtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte ska överskrida 
 45 dB Lden  
 40 dB Lnight nattetid 

Enligt forskning krävs nivåer under 50 dB(A) för att en miljö ska kunna klassificeras som rekreativ (WHO, 
2000). En ökning på 10 dB upplevs som en dubblering av ljudnivån.  
 
WHO:s rekommendationer baseras till största delen på andelen "mycket bullerstörda" som uppgår till cirka 
10% vid dessa ljudnivåer men man har också vägt in hälsoeffekter såsom hjärt-kärlsjukdom och 
inlärningseffekter hos barn. För alla tre trafikslag ger WHO en stark rekommendation om att riktvärdena inte ska 
överskridas. 
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Trafikeringen på det övriga vägnätet i Kode är mellan 1000–8000 fordon per 
årsmedeldygn, där avfarten från E6:an mot Kode samt Hedsvägen är mest frekvent 
trafikerade (Trafikverket, 2022-03-24).  

I Västra Götalandsregionens ”Målbild tåg 2035” (Västra Götalandsregionen, 2013) 
föreslås att delsträckan Göteborg-Stenungsund får utökad trafik och att 15-
minuterstrafik uppnås 2035. Det skulle bland annat innebära att dubbelspår behövs på 
vissa sträckor. Trafikverket har utrett hur kapaciteten på södra Bohusbanan kan ökas 
(Trafikverket Region Väst, 2021). Målsättningen har varit att åtgärdsförslagen ska kunna 
övervägas inför nästa planeringsomgång och planrevidering för Nationell plan 2022–
2033 samt också kunna användas i Trafikverkets löpande verksamhetsplanering. 

Enligt Trafikverkets beräkningar överskrids den ekvivalenta bullernivån om 60 dBA 
inom 100–150 meter från E6:an. WHO: rekommendationer om ekvivalent bullernivå 50 
dBA överskrids inom cirka 350 meter till cirka 0,5–1 km från E6:an, med det kortare 
avståndet väster om vägen in mot samhället och det längre avståndet öster om vägen i 
det öppnare landskapet. I ett av områdena för befintlig blandad bebyggelse, öster om 
E6:an och på cirka 50–75 meters avstånd från vägen, överskrider bullernivåerna 65 dBA. 
Riktvärdet överskrids även längs kortade partier av Hedvägen, då endast i direkt 
anslutning till vägen. De ekvivalenta bullernivåerna från spårtrafiken överskriver enligt 
beräkningar inte 60 dBA, däremot överskrids WHO:s rekommenderade ljudnivåer från 
buller inom cirka 100 meter från järnvägsspåret. 

Gällande WHO:s rekommendationer kring maxnivåer nattetid från väg- och 
järnvägstrafik saknas underlag som visar aktuella nivåer. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Buller och människors hälsa 

Förtätning och nybyggnation, av såväl bostäder som verksamheter i Kode kommer 
medföra ökad trafik till, från och inom samhället. Dock är trafikeringen på E6:an redan 
så omfattande att denna ökning inte bedöms påverka bullernivåerna från vägen. Planerna 
på att genomföra åtgärder för att öka trafiken på Bohusbanan, kan om de genomförs 
inom planperioden medföra något ökade bullernivåer från den spårbundna trafiken. 

I den fördjupade översiktsplanen kvarstår markanvändningen blandad bebyggelse i 
mindre områden intill och mellan befintliga infrastrukturstråk, se Figur 3. Ett område för 
ny blandat bebyggelse föreslås strax väster om Bohusbanan. Den föreslagna 
markanvändningen kan medföra att något fler boende i Kode utsätts för höga 
bullernivåer. Markanvändningen, med befintlig blandad bebyggelse invid 
infrastrukturstråk, gör att WHO:s rekommenderade bullernivåer även fortsatt överskrids. 
Genom markåtgärder kan bullernivåerna i befintliga bostadsområden dämpas, medan 
bebyggelseåtgärder vid nybyggnation (exempelvis ljuddämpande fasader och tyst sida 
samt uteplats) vid behov kan genomföras för att minska negativ påverkan på människors 
hälsa från höga bullernivåer. 

Ett område för natur och rekreation planeras i området mellan E6:an och Bohusbanan. 
Ljudnivåerna i området bedöms utifrån Trafikverkets beräkningar av fasadvärden vara 
över 65 dB i stora delar av området, vilket innebär att WHO:s definition av 
rekreationsområde (>50 dBA ekvivalentnivå) överskrids. Öster om E6:an planereras för 
natur- och rekreationsområden i anslutning till vägen. Trafikverkets beräkningar 

+/-0 den fördjupade översiktsplanen bedöms medföra obetydliga konsekvenser för buller och människors hälsa då 
den främst möjliggör förtätning av centrumbebyggelse, idrottsområden samt verksamhetsområden i bullerutsatta 
områden längs och mellan E6:an och Bohusbanan. Planen bedöms endast möjliggöra marginell ökning av antalet 
bostäder där bullernivån vid fasad överskrider gällande riktvärden. Genom markåtgärder kan bullernivåerna i befintliga 
bostadsområden dämpas, medan bebyggelseåtgärder vid nybyggnation (exempelvis ljuddämpande fasader och tyst 
sida samt uteplats) vid behov kan genomföras för att minska negativ påverkan på människors hälsa från höga 
bullernivåer. Den ekvivalenta ljudnivån kommer i ett antal natur- och rekreationsområden överskrida 50 dBA vilket är 
negativt för den rekreativa upplevelsen av dessa områden.  
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indikerar att bullernivåerna i detta landskap först efter cirka 500 meter underskrider 50 
dBA (Trafikverket). Detta innebär att bullernivån i stora delar av dessa områden 
kommer att överskrida WHO:s definition av rekreationsområde (>50 dBA 
ekvivalentnivå) vilket bedöms inverka negativt för den rekreativa upplevelsen av dessa 
områden. I övriga planerade natur- och rekreationsområden bedöms ljudnivån i 
huvudsak underskrida WHO:s definition av rekreationsområde vilket bedöms som 
positivt och förstärka den rekreativa upplevelsen för besökarna.  

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Bullerförordningen 
Den fördjupade översiktsplanen föreslår förtätning med bostadsbebyggelse i tre 
områden i anslutning till E6:an. Inom dessa områden överskrids riktvärdet om 60 dBA 
inom 100–150 meter från vägen. Utifrån befintliga bullerberäkningar kan konstateras att 
ljudnivåer över 60 dBA främst härrör från vägtrafiken på E6:an. När beslut tas om att 
öka kapaciteten på Bohusbanan och därmed ge förutsättningar för en framtida ökning av 
pendeltrafiken behöver nya beräkningar av ljudnivåerna genomföras och utgöra 
planeringsförutsättningar för tillkommande bostadsbebyggelse. 

I den fortsatta planeringen av dessa områden behöver en undersökning av åtgärder för 
att mildra negativ påverkan från buller för tillkommande och befintlig bostadsbebyggelse 
utföras. 

Förslag till åtgärder 
• Kommunen bör överväga att ta fram en övergripande strategi för att hantera 

omgivningsbuller så att WHO:s rekommenderade nivåer på sikt underskrids. 
• Bullerutredningar behöver tas fram för ny bostadsbebyggelse i området kring och 

mellan E6:an och Bohusbanan.  
• En övergripande utredning och strategi för hur ny bebyggelse i bullerutsatta 

områden planeras och placeras för att skärma av och dämpa bullernivåerna bör 
genomföras.  

• Bebyggelsen i bullerutsatta lägen kan behöva anpassas och vid ekvivalenta nivåer 
överskridande 60 dB behöver det tillses att bostäderna har tillgång till en tyst sida.  

• För att öka de rekreativa kvaliteterna i de områden som avsätts som natur- och 
rekreationsområden bör möjligheten att genomföra bullerdämpande åtgärder, så 
som bullervallar, ses över. 

Konsekvenser av nollalternativ 

Buller och människors hälsa 

I översiktsplan 2010 bedöms området närmast järnvägen vara utsatt för både risker från 
transporter med farligt gods och buller och anses därför troligen lämpligare för 
etablering av verksamheter än bostäder. I översiktsplanen finns ingen beskrivning av 
åtgärder för att dämpa bullernivåerna för befintlig bebyggelse och de bostäder som 
utsätts för höga ljudnivåer antas därför kvarstå. Utifrån befintliga bullerberäkningar kan 
konstateras att ljudnivåer över såväl 50 dBA (WHO:s rekommendationer) som 60 dBA 
(riktvärde för bostadsbebyggelse) främst härrör från vägtrafiken på E6:an. Planerna på 
att genomföra åtgärder för att öka trafiken på Bohusbanan, kan om de genomförs inom 
den avgränsade tidsperioden medföra något ökade bullernivåer från den spårbundna 
trafiken. 

+/- 0 Nollalternativet bedöms medföra obetydliga konsekvenser för buller och människors hälsa då befintliga 
förutsättningar, med Kode som serviceort bekräftas. Inga områden inom 100–150 meter från E6:an pekas ut för 
bostadsbebyggelse, men förutsättningarna för befintlig bebyggelse samt för förtätning inom serviceorten kvarstår. 
Området närmast järnvägen bedöms i ÖP 2010 vara utsatt för både risker från transporter med farligt gods och 
buller och anses därför vara lämpligare för etablering av verksamheter än bostäder. Befintliga bostäder med höga 
ljudnivåer antas kvarstå. 
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verksamhet 
Beskrivning av konsekvenser för farligt gods och miljöfarlig verksamhet grundas på: 
 Markanvändningskarta fördjupad översiktsplan 2022, Kungälvs kommun. 
 Samrådsunderlag. Deponi för inert avfall Kode, Enrecon. 
 Informationskartan Västra Götaland, Länsstyrelsen Västra Götaland. 

 

 
 

Farligt gods och miljöfarlig verksamhet i nuläget 
Kring Bohusbanan och väg E6 sker stora mängder transporter av farligt gods. Riskerna 
med transport av farligt gods varierar i storlek efter terrängförhållanden med mera. I 
Västra Götalands läns riskpolicy anges att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid 
planläggning inom 150 meter från transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen 
rekommenderar att som utgångspunkt bör 30 meters bebyggelsefritt avstånd eftersträvas 
utmed rekommenderad transportväg för farligt gods. En lämplig lokalisering innebär att 
hänsyn tas även till platsens unika förhållanden, bebyggelsens placering inom 
planområdet samt dess yttre och inre utformning.  

I Kode förekommer främst företag inom servicebranschen, från trävaruhandel, till 
bilverkstäder och snickeri. Det förekommer en bensinstation i centrala delarna av Kode. 
Den fördjupade översiktsplanen har avsatt ett större verksamhetsområde, öster om 
E6:an i nära anslutning till trafikplatsen Kodemotet, en knapp kilometer från Kode 
tätort. En verksamhet som kan bli aktuell i området och som kan ta i anspråk en stor del 
av markytan är en deponi för inert avfall (sådant material som inte förändras fysikaliskt, 
kemiskt eller biologiskt under lagring). Denna typ av deponier utgör tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken med prövningsnivå B och verksamheten 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Markanvändningen Verksamhet är enligt plan- och bygglagen bred och möjliggör olika 
typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan, vilket 
möjliggör för bland annat serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det 
innebär att även andra typer av miljöfarlig verksamhet kan etablera sig inom detta 
område. 

Förorenad mark 
Enligt underlag från länsstyrelsen i Västra Götaland finns sju fastigheter i centrala Kode, 
i industriområdena väster om Kodevägen och söder om Hedsvägen, som är klassade 
som ett potentiellt förorenat område på grund av nuvarande eller tidigare verksamheter. 
För en av dessa fastigheter, där det förekommit drivmedelshantering, har statuts 
bedömts till mindre känslig markanvändning (MKM). 

Kriterier för konsekvenser för farligt gods och miljöfarlig verksamhet 

Bedömningarna utgår från: 

 Det nationella miljömålet god bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

 Det nationella folkhälsomålet sunda och säkra miljöer och produkter.  

 Länsstyrelsen Västra Götalands riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
farligt gods 
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Planförslaget medför förtätning med såväl bostäder som olika typer av verksamheter 
inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan, på vilka det transporteras farligt gods. 
Denna exploatering bedöms medföra ökad risk för att människor skadas eller dödas vid 
en olycka. Hur stor denna risk är beror på flera olika faktorer som avstånd mellan 
bebyggelse och led, verksamhetens art och persontäthet samt på vilka skyddsåtgärder 
som vidtas. Den riskhanteringsprocess som behöver genomföras inför fortsatt planering 
av bebyggelse inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan förväntas medföra att 
åtgärder genomförs så att god riskhänsyn visas.  

Det planerade verksamhetsområdet ger möjlighet för verksamheter som enligt 
miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet att etablera sig. Den föreskrivna 
markanvändningen Verksamhet tillåter dock endast verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan.  

De områden där markföroreningar konstaterats eller potentiellt kan förekomma har i 
den fördjupade översiktsplanen markanvändningen Verksamhet, vilket kan utgöra en 
lämplig markanvändning i områden med föroreningsstatus mindre känslig 
markanvändning (MKM) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2022). 

Sammantaget bedöms den fördjupade översiktsplanens markanvändning medföra en 
liten negativ påverkan på sakområdet Risk. 

Förslag till åtgärder 
• En riskhanteringsprocess behöver genomföras i samband med försatt planering 

bebyggelse inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan.  

Konsekvenser av nollalternativ 

I översiktsplan 2010 bedöms området närmast E6:an och järnvägen vara utsatt för både 
risker från transporter med farligt gods och buller och anses därför troligen vara 
lämpligare för etablering av verksamheter än bostäder. Dock föreskrivs endast mindre 
förändringar av markanvändningen med små utökningar av befintligt 
verksamhetsområde samt en mindre del av ett bostadsområde som ligger inom 150 
meter från E6:an och Bohusbanan. Sammantaget bedöms nollalternativets påverkan på 
risk som obetydlig. 

- 1, liten negativ konsekvens då förtätning med bostäder, centrum- och idrottsverksamhet och verksamhetsområde 
ökar konsekvenserna vid olycka med farligt gods. Det planerade verksamhetsområdet ger möjlighet för verksamheter 
som enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet att etablera sig. Den föreskrivna markanvändningen 
Verksamhet tillåter dock endast verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 

+/-0 Nollalternativets markanvändning medför ingen eller obetydlig påverkan på miljömålet god bebyggd miljö med 
anseende på risk.  
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Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan 
handla om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika 
verksamheter. Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av påverkan, 
i vissa fall även en motverkan av påverkan och i ett tredje fall kan det bildas en 
synergieffekt där kombinationen av effekterna blir större än summan av de enskilda 
aktiviteterna.  

Det inte är aktuellt med några större projekt som medför ianspråktagande av mark eller 
stora strukturella förändringar, vare sig i de norra delarna av Kungälvs kommun eller i 
närliggande kommuner. Därför kommer de kumulativa effekter som bedöms främst 
fokusera på sammanlagda effekten av den ändrade markanvändning inom planområdet 
som planförslaget föreslår inom planområdet, med några utblickar. 

Den fördjupade översiktsplanen för Kode innebär att mark som idag används som 
jordbruk, betesmark eller skogsmark tas i anspråk för bland annat blandad bebyggelse 
och industri. Andelen jordbruksmark i Sverige har minskat kontinuerligt sedan 1960-talet 
och minskar fortfarande. Samtidigt bedöms värdet och efterfrågan på svensk 
jordbruksmark öka i framtiden.  

Inom planområdet tas cirka 29% av befintlig jordbruksmark i anspråk för annan 
markanvändning. Planområdet är samtidigt omgivet av stora arealer med såväl 
jordbruksmark som skogsmark som inte påverkas av det nu aktuella förslaget. Kode 
utgör dessutom en serviceort med kollektivtrafikförbindelse och närhet till väl utbyggd 
infrastruktur. Kommunen slår även i den fördjupade översiktsplanen fast en vilja och 
vision om att en del av de befintliga markområdena i och kring Kode som idag utgörs av 
jordbruksmark, betesmark och skogsmark ska bibehålla sitt nuvarande markanvändning. 

Hur mycket jordbruksmark som försvinner på lång sikt i kommunen och regionen 
hänger samman med planeringen av tillgängliga markresurser samt hur markanspråket 
för bostäder och verksamheter kan minskas i framtiden. 

Klimatförändringar är en annan viktig faktor att ta hänsyn till och som kan påverka 
möjligheterna att bedriva jordbruk i framtiden, till exempel med avseende på förändrade 
nederbördsmönster, fler värmeböljor och högre eller lägre medeltemperaturer samt nya 
arter av skadedjur. Det kan leda till både direkta, indirekta och kumulativa effekter för 
jordbruket. 

Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för 
livsmedelsförsörjning kan göras i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i 
markernas arrondering, storlek och tillgänglighet. I ett lokalt perspektiv bedöms 
bortfallet av aktuell åkermark inte innebära några konsekvenser för den lokala 
livsmedelsförsörjningen inom kommunen. Planförslaget kan dock medföra små negativa 
konsekvenser för den regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om 
behovet av regional självförsörjning ökar i framtiden. En översyn av arrondering för 
kvarvarande jordbruksmark bör genomföras för att säkerställa att den förändrade 
markanvändningen inte medför risk för att andra marker i närliggande områden tas ur 
bruk.  

Delar av den mark, som idag ofta är betesmark, som tas i anspråk för bebyggelse har 
kulturhistoriska värden. En landskapshistorisk analys visar att samtliga kulturhistoriska 
värdekärnor inom planområdet tas i anspråk för exploatering. Förlusten av dessa ger 
negativa effekter på kulturmiljö och landskapsbild och den sammantagna effekter av 
ianspråktagandet minskar den historiska läsbarheten av området. 

Betesmarker har även värden som naturmiljö och för biologisk mångfald. I Kungälvs 
gällande översiktsplan föreslås andra områden i kommunen som idag utgörs av 
betesmarker för exploatering av olika slag.  
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I förhållande till att det finns relativt mycket värdefull betesmark i kommunen kan 
förlusten tyckas liten men över tid bedöms den sammanlagda förlusten vara mer 
påtaglig, särskilt när betesmark som redan exploaterats under 1900-talet och framåt 
adderas till den betesmark som föreslås för framtida exploatering. Den sammanlagda 
arealförlusten över tid minskar såväl antal som arealen livsmiljö för arter knutna till 
betesmarker, vilket ger en negativ påverkan för dessa arter. Även spridningssambanden 
för berörda arter kan påverkas negativt. Ianspråktagandet av betesmarken inom 
planområdet medför framför allt negativ påverkan inom planområdet men kan också 
medföra negativa konsekvenser på den kommunala skalan för såväl kulturmiljö som 
naturmiljö ytterligare arealer exploateras.  

Den ökning av hårdgjorda ytor som föreslagen markanvändning medför kan 
sammantaget medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten. Det 
avrinnande vattnet från planområdet avleds direkt eller indirekt, via Vallbyåns tillflöde, 
till två ytvattenförekomster vilkas fastställda miljökvalitetsnormer i nuläget inte uppfylls. 
För att förbättra vattenkvalitén och förutsättningarna för biologiska värden i dessa båda 
recipienter behöver åtgärderna i den nyligen framtagna dagvattenplanen tillämpas vid 
exploateringen. Det är en stor fördel om åtgärder som ökar fördröjning av flöden och 
rening av avrinnande vatten tas med i ett tidigt skede av planarbetet. Att i efterhand 
åtgärda och uppväga eventuella negativa konsekvenser blir betydligt kostsammare än att 
arbeta med förebyggande åtgärder.  
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Nationella miljömål & Agenda 2030 
FN:s generalförsamling antog i september 2015 en femtonårig agenda för långsiktigt 
hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, den så kallade Agenda 2030. 
Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för människornas och 
planetens välstånd.  

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi 
uppnår den ekologiska dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling som ingår 
i Agenda 2030. De 16 miljökvalitetsmålen är mer preciserade när det gäller vilken 
miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Sveriges 
miljömål gäller dock den svenska miljöns kvalitet, även om miljöproblem i Sverige beror 
på negativ miljöpåverkan både inom och utanför landets gränser (Naturvårdsverket, 
2018). 

Detta kapitel rymmer en sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation 
till relevanta globala, nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål.  

 

Regionala mål 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram ett 
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025, Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland. Västra Götalands miljömål omfattar det nationella miljömålssystemet 
(förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet) samt 34 regionala tilläggsmål. 
Kungälv följer årligen upp kommunens åtagande i enlighet med dessa mål (Länsstyrelsen 
Västra Götalands län , 2020). 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell över planens relation till miljömål. Miljömålen Storslagen fjällmiljö, Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö är inte med i tabellen eftersom de inte bedöms påverkas av den 
fördjupande översiktsplanen. I de fall regionala miljömål påverkas anges de i kursivstil med miljömål samt det nummer som berört regionalt 
tilläggsmål har. 

 

 I miljömålets riktning Motverkar miljömålet Agenda 2030 

Begränsad klimatpåverkan 

Förtätning i en stationsort 
underlättar resande med 
spårbunden kollektivtrafik. 
 
Begränsad klimatpåverkan: 1 

Närheten till befintlig motorväg 
ger förutsättningar för boende 
och verksamheter att välja vägen 
för transporter och resor. 
 
Begränsad klimatpåverkan: 1 

 

Ingen övergödning,  
Levande sjöar och vattendrag, 
Bara naturlig försurning 

 

Mer hårdgjord mark ökar 
ytavrinning, vilket påverkar främst 
Vallbyåns tillflöde. Kan påverka 
befintlig vattenanknuten fauna 
samt möjligheten att uppnå MKN 
i nedströmsliggande 
vattenförekomster. Befintlig 
odlingsmark bevaras intill 
vattendragen, vilket medför risk 
för fortsatt näringsbelastning vid 
avrinning från åkermarken 
 
Ingen övergödning: 2 

 

Hav i balans,  
Levande kust och skärgård 

 

Ökad ytvattenavrinning kan 
medföra att transport av fosfor 
och andra förorenade ämnen kan 
öka. Högre flöden i anslutande 
vattendrag med risk för erosion i 
vattendragen och översvämning 
av jordbruksmark vilken kan 
medföra ökad näringsbelastning i 
havet. 

 

God bebyggd miljö 

Förtätningen och utbyggnaderna 
av Kode kommer ge fler möjlighet 
att lätt kunna gå, cykla och åka 
kollektivt i vardagen. Ny 
bebyggelse har i huvudsak 
lokaliserats med hänsyn till 
extrema väderhändelser. 
 
God bebyggd miljö: 1, 2, 5 

Närheten till befintlig motorväg 
ger förutsättningar för boende 
och verksamheter att välja vägen 
för transporter och resor. 
 
God bebyggd miljö: 1, 2 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Genom att i planen markera 
befintliga odlade ytor som 
jordbruksmark förtydligas 
kommunens intentioner att bevara 
marken för detta syfte. 

Planförslaget innebär att gammal 
hävdad betes- och hagmark tas i 
anspråk för förtätning med 
blandad stadsbebyggelse. 
 
Rikt odlingslandskap: 1 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Befintliga naturområden markeras 
i planförslaget som natur- och 
rekreationsområden vilket 
förtydligar kommunens intentioner 
att bevara marken för detta syfte.   

Betydande arealer naturmark, 
delvis med höga värden tas i 
anspråk. Risk för påverkan på 
framför allt arter knutna till 
betesmarker.   

Levande skogar 
Planen pekar ut skogsområden 
som ska bevaras som naturmark.  

Ett större samt vissa mindre 
skogsområden tas i anspråk för 
bebyggelse.   
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hållbarhet 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en 
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av den fördjupade översiktsplanen 
medför. Miljöpåverkan av detta planförslag kommer att följas upp i det fortsatta arbetet 
med fördjupad översiktsplan men även inför exploatering i detaljplaneskedet eller i 
bygglovsprövningar.  

Efter att en översiktsplan som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har 
antagits ska kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen faktiskt medför (6 kap. 19 § miljöbalken) och om de åtgärder 
som arbetats in i planen har avsedd effekt.  

Syftet med uppföljningen är också att upptäcka eventuell betydande miljöpåverkan som 
tidigare inte har identifierats och att skapa förutsättningar för att vidta lämpliga 
avhjälpande åtgärder. Miljöbalken ställer inga preciserade krav på hur uppföljningen ska 
gå till, men det är en fördel om uppföljningen av miljöpåverkan kan integreras i den 
normala planeringsprocessen.  

Miljösituationen i Kode följs redan idag kontinuerligt upp inom ramen för det befintliga 
miljöarbetet i Kungälvs kommun. 

Fortsatt arbete i fördjupad översiktsplan 
Den fördjupade översiktsplanens hållbarhet kan stärkas genom följande åtgärder och 
utredningar i det fortsatta arbetet. 

Areella näringar 
 Kommunen kan i den fortsatta planprocessen tydligare behöva definiera 

bebyggelsen som ett väsentligt samhällsintresse och motivera varför den inte kan 
göras på en annan plats än på jordbruksmarken.   

 Beakta och ta hänsyn till Natur och friluftslivsplanen i fortsatt planering.   

Kulturmiljö och landskapsbild 
 Utifrån de kulturhistoriska fynd som gjorts inom och närheten av förslagna 

bebyggelseområden behöver fördjupade utredningar genomföras för att skapa en 
tydligare bild av vilka kulturhistoriska objekt som berörs av planen, deras status samt 
konsekvenser av exploatering. 

 Den stora mängden skålgropar kan enligt Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula 
AB, 2021) vara en indikation på förekomsten av samtida boplatser under mark. 
Detta bör utredas vidare. 

Rekreation och friluftsliv 
 Bedömningar av den föreslagna planens påverkan behöver fördjupas när 

kommunens grönstrukturplan har färdigställts.   

Naturmiljö 
 Naturområden behöver inventeras för att klargöra deras betydelse för biologisk 

mångfald så att anpassningar kan göras utifrån detta.   
 Riktade inventeringar mot olika artgrupper som fåglar, groddjur och fladdermöss, 

behöver genomföras för att kunna hantera artskyddsförordningen i kommande 
detaljplaneprocesser.   

 Områden med höga naturvärden bör i möjligaste mån undantas exploatering 
eftersom de har stor betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald.   
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 Ängs- och betesmarker i planområdet behöver betas för att behålla sina naturvärden. 
Ett sätt att kompensera för ianspråktagande av betesmarker kan vara att höja värdet 
på andra betesmarker genom att sköta om dem med bete.   

 Den fysiska planeringen i Kungälvs kommun bör beakta kumulativa effekter som 
kan uppstå på livsmiljöer och spridningssamband för arter knutna till betesmarker.   

Vattenmiljö och klimatanpassning 
 För att säkra dricksvattenförsörjningen kommer kommunen behöva upprätta en 

tydlig och långsiktig plan för kartläggning, områdesbeskrivning, prioritering och 
uppföljning av vatten- och avloppslösningar för hela kommunen. En kommunal 
VA-plan behöver beskriva var det är lämpligt med kommunalt VA och var det ska 
finnas enskilda vatten och avloppslösningar. Planen ska också innehålla en 
tidsordning på sanering av befintliga enskilda avlopp.  

Trafikbuller 
 För att öka de rekreativa kvaliteterna i de områden som avsätts som natur- och 

rekreationsområden bör möjligheten att genomföra bullerdämpande åtgärder, så 
som bullervallar, ses över. 

Risk - farligt gods och miljöfarlig verksamhet 
 En riskhanteringsprocess behöver genomföras i samband med försatt planering 

bebyggelse inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan.  

Fortsatt arbete i detaljplaner 
Under kommande planprocesser och prövningar behöver det utföras utredningar och i 
vissa fall miljöbedömningar, för att konkretisera de mål och riktlinjer som anges i den 
fördjupade översiktsplanen. I de fall verksamheter, åtgärder eller planer bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan behöver en MKB att tas fram även för dessa. Det kommer i 
det skedet vara möjligt att göra mer specifika och detaljerade miljöbedömningar. De 
utredningar och underlag som sannolikt kommer behöva tas fram listas nedan. 

De miljöaspekter för vilka genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Kode 
bedöms medföra betydande miljöeffekter är även de aspekter som i dagsläget bedöms 
behöva belysas och utredas vidare vid kommande detaljplaneprocess och prövningar. 
Det kan dock inte uteslutas att det i det framtida skedet, då exempelvis detaljplanering 
och bygglovsprövningar är aktuella, kan tillkomma ytterligare aspekter som behöver 
utredas och beaktas.  

Areella näringar 
 I den fortsatta planprocessen bör tillkommande bebyggelse tydligare definieras som 

ett väsentligt samhällsintresse och motiv till varför ianspråktagandet av mark inte 
kan göras på en annan plats än på jordbruksmark bör finnas. 

Kulturmiljö och landskapsbild 
 Skålgroparna och stengärdsgårdarna inom området föreslås vara lämpliga att lyfta 

inom ramen för framtida informationsinsatser enligt Landskapshistorisk analys vid 
Kode (Kula AB, 2021) 

 De ”dammar” som identifierats i Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 
2021) utgör viktiga element i kulturmiljöerna varav flera är lämpliga att restaureras. 

Naturmiljö 
 Kartläggning av biotopskyddade områden samt särskilt skyddsvärda träd bör 

genomföras.  
 Utred förutsättningarna för att få dispens från biotopskyddet och peka ut platser där 

kompensationsåtgärder kan genomföras.   
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Vattenmiljö och klimatanpassning 
 För att förebygga negativa konsekvenser av planförslaget bör de förslag som finns i 

dagvattenutredningen gällande åtgärder för fördröjning, skyfallsstråk och 
infiltrationsområden beaktas och arbetas in vid kommande planering. 

 Kartlägg nuvarande biologiska status i tillflödet till Vallbyån. Bäcken riskerar att 
påverkas av ökade flöden och försämrad vattenkvalitet till följd av planförslaget.    

 En fördjupad hydrologisk utredning i syfte att även beakta flödespåverkan på 
tillflödet till Vallbyån samt möjligheter till flödesfördröjning vid olika typer av flöden 
(inte bara skyfall) föreslås. Detta kan innebära justeringar i markanvändning samt att 
ytor för fördröjning behöver avsättas. 

Trafikbuller 
 En övergripande utredning och strategi för hur ny bebyggelse i bullerutsatta 

områden planeras och placeras för att skärma av och dämpa bullernivåerna bör 
genomföras.  

 Bebyggelsen i bullerutsatta lägen kan behöva anpassas och vid ekvivalenta nivåer 
överskridande 60 dB behöver det tillses att bostäderna har tillgång till en tyst sida.  

Övriga åtgärder  
 Ängs- och betesmarker i planområdet behöver betas för att behålla sina naturvärden. 

Ett sätt att kompensera för ianspråktagande av betesmarker kan vara att höja värdet 
på andra betesmarker genom att sköta om dem med bete.   

 Den dimensionering som är fastställd för markavvattningsföretagen Hammar Släbo 
och Lunnarp Tf 1938 behöver undersökas med avseende på förändringar i 
markanvändning Eventuellt behöver företaget omprövas eller läggas ned. Båda dessa 
åtgärder medför ansökningsprocess i Mark- och Miljödomstolen.  
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1. Inledning
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Uppdraget
Kungälvs kommun arbetar med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kode. För att särskilt lyfta och 
betona de sociala aspekterna i planeringsarbetet görs en social konsekvensanalys (SKA). I ett första steg har 
områdets roll socialt inventerats och analyserats. Denna nulägesanalys används sedan för att bedöma den 
föreslagna utvecklingen av området i en konsekvensbeskrivning.

Kode tätort med avgränsningen för FÖP Kode.

SY F TE 

 

Visionen för Kode är en fördubbling eller tredubbling av 
invånarantalet med planeringshorisont vid år 2070. Syf-
tet med FÖP:en är att konkretisera de mål och visioner 
som beskrivs i den gällande översiktsplanen för kommu-
nen (ÖP2010) samt visionen för Kode som tagits fram av 
politiken. 

Denna rapport syftar till att beskriva de sociala aspekterna 
inom planområdet, relation till omgivningen samt i Kungälvs 
kommun i stort. Med utgångspunkt i nulägesanalysen for-
muleras ett antal rekommendationer som kan vara väg-
ledande i det fortsatta arbetet med områdets utveckling. 

Rapporten resonerar även kring vilka konsekvenser plan-
förslaget kan ge. 
 
AVG R Ä N S N I N G

Den sociala konsekvensanalysen omfattar tätorten och 
dess nära sammanhang. Analysområdet tar även hän-
syn till de sociala samband som finns med planförsla-
get men ligger utanför tätorten. Det är således snarare 
en avgränsning i system än en fast geografisk avgräns-
ning. Avvägningen i utbredning av analysområde har dä-
remot gjorts mot avgränsningen i den fördjupade över-
siktsplanen. 

E6

Kode station
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Göteborg stads analysverktyg för sociala 
konsekvensanalyser.

M E TO D

Analysen är inspirerad av Göteborgs stads modell för 
social konsekvensanalys (SKA). En social konsekven-
sanalys består av en nulägesanalys med slutsatser och 
knäckfrågor som ska ge inspel till pågående arbete, 
samt en konsekvensbeskrivning av liggande planförslag. 
 
I nulägesanalysen sammanställs sociala värden och 
dessa sätts i relation till de övergripande mål kommunen 
har för ortens utveckling. I efterföljande steg implemen-
teras slutsatser från nulägesanalysen i förslagsarbetet 
inom planen. Därefter genomförs en konsekvensbeskriv-
ning av planförslagets sociala konsekvenser utifrån de 
sociala värden identifierade i nulägesanalysen. 
 
Materialinsamlingen för denna nulägesanalys utgår från 
tidigare genomförd medborgardialog, workshop, befint-
ligt underlag och tillgänglig data och statistik.

A N A LYSV ER K T YG E T (S K A) 

 

SKA-verktyget utgår från fyra teman och fem skalnivåer. 
Tematiskt utgår vi från aspekterna: Sammanhållen stad, 
Samspel, Vardagsliv och Identitet. Från en detaljerad 
skala till områdets roll och relation i sitt omland, i kom-
munen, i regionen och så vidare. 

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

NÄRMILJÖ
vad som sker på gatan/ 

kvarteret utanför och kring…

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,

funktionella området…

STAD
vad som sker i hela staden eller 

påverkar andra områden…

REGION 
vad som sker i hela regionen eller

påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 
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2. Nulägesanalys
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Bakgrund & förutsättningar
Kungälvs kommun ser Kode som en central pendlingsort för boende, besökare och företag i regionen. Genom 
nybyggnation och förtätning i kollektivtrafiknära lägen, förväntas en stor befolkningsökning inom de närmaste 
50 åren. Boendemöjligheterna ska vara varierade, och spegla livets olika skeden. I takt med bostadsbyggandet 
ska centrumområdet på båda sidor om tågstationen utvecklas med ett större utbud av verksamhets- och 
servicelokaler. Kommunal service ska byggas ut, vilket genom samordning ger förutsättningar för fler 
mötesplatser. Kungälvs kommun ser att Kodes identitet utvecklas utifrån dess karaktär som lantlig småort. 

V I L J E I N R I K TN I N G OC H ST Y R A N D E DO K U M EN T

Ett antal dokument med styrande och/eller vägla-
dande funktioner finns sedan tidigare framtagna 
som påverkar arbetet med en fördjupad översikts-
plan i Kode. 

Kungälvs översiktsplan 2010
I Kungälvs översiktsplan från 2010 anges att Kode 
har goda förutsättningar gällande kommunikationer, 
vilket medför stor potential att växa och stärka sin 
roll som serviceort i norra delen av kommunen. 

Social översiktsplan - plan kring ökat 
innanförskap 2027
I den sociala översiktsplanen konkretiseras hur 
Kungälvs kommun ska uppnå kommunfullmäktiges 
strategiska mål för social hållbarhet. Genom tydli-

ga insatser och ansvarsfördelning är målet att Kung-
älvs kommun ska ligga i paritet med de bästa och 
mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige gäl-
lande teman som hälsa, boende, utbildning och sys-
selsättning. 

Målbild för Kode
I målbilden för Kode illustreras en framtidsbild för år 
2070 när planförslaget för FÖP Kode är genomfört. 
I dokumentet beskrivs Kode som en central pend-
lingsort med bostäder, service och verksamheter 
samt ett blandat utbud av upplåtelseformer. 

Kode station.
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KO D E I  S I F F RO R 

Kode ligger i Kungälvs kommun, cirka 12 kilometer norr 
om Kungälvs tätort. Orten beskrivs som ett stationsamhäl-
le där framtida planering framförallt handlar om att främja 
ett attraktivt boende med kvalitativa grönområden och med 
bra koppling till kollektivtrafik. Kode har en tågstation längs 
Bohusbanan, och goda pendlingsmöjligheter med buss 
och tåg till Kungälv och Göteborg. Antalet boende i Kode 
med omland är cirka 3500 personer, varav 1665 invånare i 
tätorten. 

Tätortsbebyggelsen i Kode har vuxit fram på gamla jord-
bruksdomäner bestående av tidigare åker-, ängs och be-
tesmarker. Orten växte fram kring järnvägen under mitten 
av 1900-talet, och präglas än idag av sin roll som pend-
lingsort med läge intill Bohusbanan och E6:an. Ortens 
placering ger närhet till både Kungälv och mer rekreativa 
områden - det tar cirka 15 min med bil till Kungälv och 10 
min till havet. 

Kode är en serviceort, vilket innebär att utbudet av 
kommunal service även ska täcka grannbyarna Aröd och 
Ödsmåls mosse/Rörtången samt omlandet. Idag finns 
serice i form av matvarubutik, bensinstation, bibliotek, 
förskola, skola, fritidsgård och äldreboende. En förvän-
tad fördubbling eller tredubbling av antalet invånare inom 
FÖP-området bedöms dock generera ett kapacitetsbrist 
för befintlig offentlig service (exempelvis skol- och förskol-
elokaler samt äldreomsorg).

Kode

Kungälv C

ca 10 min bilväg

ca 15 m
in bilväg

1665

invånare i tätorten (år 2020)

som beräknas fördubblas

eller tredubblas till år 2070 

Kodes placering ger närhet till både Kungälv, hav och natur. 
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Bostadsbebyggelsen i Kode består till största del av ägan-
derätter i form av villor och radhus, medan andelen fler-
familjhus och hyresrätter är låg jämfört med kommunen i 
stort. Åldersstrukturen tycks dock spegla fördelningen i 
övriga kommunen, vilket med största sannolikhet innebär 
att utbudet av bostäder inte matchar invånarnas behov.

Gällande bostadsstorlekar syns det en tydlig skillnad 
mellan Kode och Kungälvs kommun i stort. Bostadsstor-
lekarna speglar fördelningen av bostadstyper, där den 
höga andelen småhus i Kode ger en större snittstorlek på 
bostäder jämfört med i Kungälv. Kode kompletterar dock 
bostadsutbudet i Kungälvs tätort, där det finns färre större 
villor.

KODE

85%

15%

KUNGÄLVS KOMMUN

52%

21%

27%

Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt

KODE

90%

8%

1% 1%

KUNGÄLVS KOMMUN

58%

3%

1%

38%

Småhus Specialbostäder Flerbostadshus Övriga hus

KODE

22%29%

13%

7%

29%

KUNGÄLVS KOMMUN

25%

23%

33%

6%

13%

0-18 år 19-39 år 40-65 år 66-79 år 80+ år

KO D E K U N G Ä LVS KO M M U N

Åldersfördelning

Bostadstyper

Fördelning bostadsstorlekar

Upplåtelseformer
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Sammanhållen stad
Här samlas frågor som rör sociala, rumsliga och fysiska kopplingar i planområdet och dess angränsande delar. 
Särskilt fokus ligger på trygghet och jämställdhet, där möjligheten för olika grupper att ta sig till, från och 
mellan området kartläggs. En sammanhängande stad handlar om att det ska vara enkelt, tryggt och lätt att ta 
sig mellan platser. Lika viktigt är att länka samman individer och grupper, och skapa utrymmen för möten och 
aktivitet inom tätorten.

STR Å K OC H BA R R I Ä R ER

Kode tätort är placerad väster om E6:an och Bohusba-
nan, som utgör en stor barriär men också en viktig länk. De 
främsta målpunkterna i tätorten är Kode station, Circle K, 
ICA Nära, skolan och idrottsplatsen, som ligger på båda 
sidor om järnvägen. De bristande kopplingarna över spåret 
gör Bohusbanan till ett lokalt hinder mellan målpunkterna, 
samt mellan bebyggelsen och den exploaterbara mark som 
finns i öst. Samtidigt fungerar tågspåret och motorvägen 
sammanlänkande på en kommunal och regional skala, och 
är avgörande för Kodes funktion som pendlingsort.

Bebyggelsen i Kode med omland är till stor del placerad 
i enklaver av småhus, med öar av skog eller odlingsmark 
mellan. Denna struktur innebär att sammanlänkningar-
na inom kvarten/enklaverna är starka, medan det saknas 
kopplingar mellan dem. I kartan syns hur de tätare små-
husområdena med en intern, finmaskig infrastruktur ofta 
förbinds till varanda genom en enda vägkoppling. 

Trots Kodes roll som stationssamhälle visar medborgardi-
alogen att bilanvändningen på orten är hög, och ungefär 
en tredjedel av de tillfrågade anger att de väljer bilen till 
arbete eller skola. Behovet av fler och bättre cykelvägar 
näms av flera som en förutsättning för att minska bilan-
vändningen.   

Kodes läge intill E6:an och Bohusbanan visar på en stark 
uppkoppling på den kommunala och regionala skalan, 
medan bilanvändningen kan vara ett av flera tecken på 
brister i uppkoppling på lokal skala. Det mer finmaski-
ga nätet av gång- och cykelvägar är upphackat, med korta 
stråk som plötsligt avslutas. Resultatet blir en trygg trafik-
situation inom boendeenklaverna där det är mindre biltrafik, 
och en större otrygghet mellan enklaverna eller i förhållan-
de till omlandet.

Att biltrafiken blivit dominerande lokalt i Kode kan delvis 
förklaras av kommunens begränsade rådighet över viktiga 
länkar. Prioriteringen av biltrafik innebär en ojämlik mobilitet 

sett till ålder och kön, då exempelvis barn och unga i störst 
utsträckning behöver nyttja gång- och cykelvägar. En stark 
lokal vägförening verkar dock bidra till stärkta sociala 
nätverk och sammanhang på orten.

De osammanhängande stråken gör orienterbarheten på 
orten svårare. Detta kan kopplas till dialogarbetet, där 
det framkommer många olika svar om var centrum ligger. 
I Kodes fall handlar det kanske mindre om behovet av ett 
faktiskt centrum, och mer om ett tecken på att många av 
ortens funktioner är alltför utspridda. Ett centrum i detta 
fall kanske handlar om att expressbussar, service och 
pendelparkering för bil och cykel utformas som en enhet, 
snarare än som separata, spridda delar. 

 
KO L LEK T I V TR A F I K OC H M O B I L I TE T

Kode beskrivs som en pendlingsort med goda kopplingar 
till omlandet genom buss- och tågförbindelser. Tåget tar en 
halvtimme till Göteborg C, och expressbussen till Kungälv 
resecentrum tar 12 minuter. 

Ur dialogarbetet framkommer dock att kollektivtrafiken är 
anpassad till arbetstider, medan fritidsresor är svårare att 
genomföra utan tillgång till bil. Kollektivtrafiken utgår alltså 
främst från Kodes roll som pendlingsort, men är mindre 
anpassad efter den som inte arbetar 8-17 eller vill ta sig 
till/från Kode i andra syften.

Busshållplatserna för expressbuss förstärker bilden av 
Kode som ren boendeort. Placeringen intill E6:an gör det 
enkelt att ta sig ifrån tätorten, medan den som kommer till 
Kode hamnar i ett mot långt bort från bebyggelsen. Detta 
uttrycker att man reser ifrån snarare än anländer till Kode.   
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Det finmaskiga gång- och cykelnätet (i rosa) är osamman-
hängande, och med E6:an och Bohusbanan som tydliga 
barriärer.

1. N YC K L A R /K N ÄC K F R ÅGO R

1.1 Bygg vidare på det som är bra med enklaverna av 
bostäder. Var noga med att gemenskapen och sam-
manlänkningen inom grannskapen inte går förlorad vid 
framtida planering.

1.2 Definera tydligare vad som menas med centrum i 
Kode. Handlar det om en tydlig mittpunkt? Samling av 
funktioner? En mer stadsmässig karaktär?

1.3 Mobilitet anpassad för fler typer av vardagsliv (gäller 
till exempel placering av hållplatser, bytestider, avgångar 
och samlokalisering av funktioner).

1.4 E6:an och Bohusbanan är viktiga länkar, men de 
skapar lokala barriärer som begränsar vidare exploate-
ring i öster.

1.5 Vuxenperspektivet dominerar på bekostnad av ungas 
mobilitet.

 

ICA

Stationen
Skola/

förskola

Circle K

Idrottsplats

B
ohusbanan

E6
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Samspel
Här samlas frågor med fokus mot de offentliga miljöerna. Att mötas, att människors vägar ska korsas, 
planerat eller oplanerat, kräver att det finns stråk som kopplar ihop och platser att mötas på, och att dessa 
möjliggör vistelse för olika människor med olika behov. Våra offentliga rum är en viktig plats för sådana möten. 
Mötespunkterna skapar inte bara en mer levande stadsmiljö, utan även förutsättningar för ett nätverk av 
kontakter som påverkar människors tillit och problemlösningskapacitet. En del i att skapa en god offentlig 
miljö är också att skapa offentliga rum som, genom att kunna möta olika behov, är tillgängliga för många olika 
grupper.

D E O F F EN T L I G A R U M M EN

Kode beskrivs idag som en villatätort med goda förutsätt-
ningar för barnfamiljer att etablera sig. De centrala inof-
ficiella mötesplatserna som finns är centrala ytor vid tåg-
stationen, busstationen, Circle K, återvinningsstationen 
eller mindre butiker. De centrala skolorna med omgivan-
de grönytor fungerar också som mötesplatser med stor ut-
vecklingspotential. Öster om motorvägen finns Lunna IF 
med fotbollsplaner, och centralt i Kode finns scouterna. 
Utöver de verksamheter som finns saknas kommunala mö-
teslokaler, samt mindre formella mötesplatser där vägar 
korsas.

Idag är orten och dess offentliga rum präglade av boen-
demiljön - ”det lokala livet”. Funktioner och användning av 
utemiljön vänder sig främst till de boende i tätorten, och till 
det tillhörande vardagslivet. Detta innebär också att ute-
miljöerna främst speglar utbudet av bostäder, det vill säga 
barnfamiljer med relativt goda ekonomiska förutsättningar. 
När man diskuterar utemiljön i Kode är det därför viktigt att 
reflektera kring vem den är till för idag, och vem man vill ska 
använda den i framtiden? Detta kan dels gälla besökare 
utifrån tätorten, men även exempelvis ungdomar eller äldre 
som har andra behov än den normativa familjen.

D E G RÖ N A R U M M EN 

 

I Kode finns gott om grönska med kulturella och sociala 
värden. Mellan husenklaverna finns skogsdungar och 
ängsmark i direkt anslutning till bebyggelsen, och centralt 
i tätorten finns lekplatser, bollplaner samt skol- och för-
skolegårdar. Denna blandning av iordningställda gröna 
platser och grönområden med större avstånd till bullerkäl-
lor skapar goda förutsättningar för mentalt välbefinnande 
och fysisk aktivitet på orten. 

Den tätortsnära skogen används bland annat flitigt inom 
skolverksamheten, och visar tydliga tecken på lek. De 
gröna rummen fyller på detta sätt en viktig funktion för 

möten, lek, samspel och kreativitet. Miljön är tillåtande och 
spåren efter leken lämnas kvar, vilket visar på värdet av de 
gröna öarna som binder ihop enklaverna. Aktiviteterna i 
Kodes gröna rum riktar sig dock främst till yngre barn. Det 
saknas platser som riktar sig mer till ungdomar och vuxna, 
till exempel utegym eller promenadslingor.

U N G AS A N VÄ N D N I N G AV D E O F F EN T L I G A R U M M EN

På fritiden finns är det främst utomhusaktiviteter tillgäng-
liga för Kodes barn och ungdomar. Fotbollsplanen, ICA, 
bygga koja i skogen eller köra parkour är exempel på 
vanliga aktiviteter. På vintern går det att åka skridskor på 
dammen vid Hede förskola eller åka pulka vid Bräckesko-
gen. 

I dialogarbetet beskrivs genomgående en brist på mötes-
platser och aktiviteter. Bristen på iordningställda mötes-
platser, innebär att ungdomar enbart får plats att vara där 
andra grupper lever sina vardagsliv. I dialogarbetet upplevs 
bristen på mötesplatser därför som ett trygghetsproblem, 
där ungdomar ”hänger och stökar” på platser som även 
används av övriga invånare (exempelvis ICA och Hede 
förskola). Det obefintliga utbudet av kultur och platser för 
socialt umgänge gör alltså att ungdomar upplevs vara på 
fel plats.  

 

 

L ÄS M ER:

”Kojindex” är ett kriterium som används om barns 
utemiljöer, och myntades av landskapsarkitekten 
Patrik Grahn. Ett högt kojindex är en indikator på 
bra och varierade lekmiljöer.

Läs mer om kojans betydelse i ”Från koja 
till plan - om barnperspektiv på utemiljön i 
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2. N YC K L A R /K N ÄC K F R ÅGO R

2.1 Stärk ungdomsperspektivet: prata med ungdomar-
na istället för om dem. Undersök placering av en egen 
hängplats utifrån ungdomarnas behov.

2.2 Värna de fria gröna öarnas funktion för lek och 
samspel.

2.3 Tillgängliggör mer tätortsnära rekreation och på fler 
sätt, för olika invånargrupper och olika aktiviteter. Se 
detta som en potential för närboende såväl som för kom-
munens övriga invånare. 

2.4 Samla funktioner som möjliggör möten över gränser 
(ålder, intressen etc). Detta gäller även offentliga funk-
tioner.

2.5 Centrum som mötesplats - kommersiellt/icke kom-
ersiellt, formellt/informellt.  

Foton från grönområdena inom tätorten.
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Vardagsliv
Här samlas aspekter som handlar om hur det praktiska vardagslivet fungerar i stadsdelen, vilka funktioner 
som finns och vem de är tillgängliga för. En ort måste först och främst fungera praktiskt för dess invånare i 
deras vardag. Det innebär att människors vardagliga rutiner, aktiviteter och behov här blir utgångspunkt för 
förståelsen av orten. Den planerat snabba utvecklingen av Kodes invånarantal ställer höga krav på den fysiska 
miljön i form av förutsättningar för lokaler och verksamheter samt varierande möjligheter för boende, för att 
orten ska bli attraktiv att leva och verka i.

B EF O L K N I N G EN I  KO D E

Åldersstrukturen i Kode speglar fördelningen i övriga 
kommunen. Rollen som pendlarort samt bristen på gymna-
sieskola och större arbetsplatser, innebär dock att det med 
största sannolikhet är flest under 16 år, arbetslösa eller 
äldre som befinner sig i Kode dagtid.

I Kode beskrivs en särkskild entreprenörsanda där det, 
sett till ortens storlek, finns gott om enskilt företagande. 
Många av de företag som finns i Kode verkar inom klassiskt 
manligt kodade branscher, som exempelvis industri, bygg 
och anläggning. Kvinnligt kodade verksamheter (offentliga 
verksamheter) syns inte i företagsstatistiken. Troligen finns 
potential och möjlighet att bredda strukturen vid förtätning/
komplettering.  
 
BO EN D E OC H U P P L ÅTELS EF O R M ER

I Kode finns en hög andel äganderätter och småhusbe-
byggelse i förhållande till kommunen i stort. Hyresrätterna 
i tätorten utgörs främst av specialbostäder och äldreom-
sorg. Övriga hyresrätter eller billigare bostadsrätter saknas 
i hela tätorten. 

Avsaknaden av blandade upplåtelseformer innebär en 
statisk boendestruktur, som gör det svårt att stanna kvar i 
Kode när livet på något sätt förändras. Det kan till exempel 
röra sig om ungdomar som vill hitta sin första egna 
lägenhet, ett par i villa som vill separera eller äldre som inte 
längre orkar sköta om ett större hus. En statisk boendesk-
truktur innebär att den som inte passar in i barnfamiljsnor-
men kan tvingas flytta till en annan ort, eller alternativt blir 
kvar i ett boende som inte matchar ens livssituation. För 
att bättre förstå Kodes behov kopplat till boende, bör man 
dock studera befolkningens flyttkedjor och mönster. 

F U N K T I O N ER OC H A N VÄ N D N I N G 

 

Kode är en serviceort vilket innebär att orten även försörjer 
grannbyarna Aröd och Ödsmåls mosse/Rörtången samt 
omlandet med servicefunktioner. 

I Kode finns idag olika typer av service och verksamheter. 
Det finns en matvarubutik centralt och en i Solberga strax 
utanför tätorten, en bensinstation samt två pizzerior, bygg-
handel och några mindre verksamheter centralt. Kommunal 
service som finns är bibliotek, förskola, skola, fritids-
gård och äldreboende som alla är förhållandevis centralt 
belägna nära stationsområdet.

Det kommunala serviceutbudet är dock generellt i behov 
av att stärkas och utvecklas. Redan idag finns ett stort 
behov av att se över förskoleverksamheten, både gällande 
antal platser och gällande system för platsfördelning. 
Idag får barnen plats där det för tillfället finns ledigt i ett 
stort omland i en större grografi, vilket medför en bilburen 
struktur och mer trafik genom centrala Kode. En för-
dubbling eller mer av antalet invånare inom FÖP-områ-
det innebär även på sikt ökade krav på om-/nybyggnad av 
skollokaler. Lokaliseringen av de nya skollokalerna kommer 
i hög grad påverka hur flödet av människor blir i tätorten.
För barn i skolålder finns det många motiv till att lokalise-
ra skola där den är tillgänglig att ta sig till på egen hand, i 
syfte att gynna muskelmobilitet, rörelserikedom och frihet. 

Mötesplatser kan även handla om att möjliggöra möten för 
de som arbetar i Kode. Eftersom det finns många egenfö-
retagare på orten, kan ett sätt att stärka det lokala närings-
livet vara funktioner som exempelvis underlättar uthyrning 
av kontorsplatser eller ger möjlighet att skriva ut. Den be-
fintliga entreprenörsandan ger förutsättningar för mer än 
en boendeort.
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3 . N YC K L A R /K N ÄC K F R ÅGO R

3.1 Bredda näringslivsstrukturen för att öka dagbefolk-
ningen och sysselsättningsmöjligheterna. Utgå från det 
befintliga näringslivet och addera lokaler för co-working, 
restaurang och möten.

3.2 Gör en studie av flyttkedjor - vem flyttar till och från 
Kode? Vilka är stegen som saknas, och vad krävs för att 
Kode ska kunna erbjuda detta?

3.3 Planera mer utifrån hur olika funktioner ska användas 
tillsammans i vardagslivet. Detta kan exempelvis gälla 

placeringen av den nya skolan, idrottshall eller pendlar-
parkering. 

3.4 Öka valmöjligheterna i boendet för att minimera 
negativa inlåsningseffekter, exempelvis genom att 
addera fler boendeformer och mindre boendestorlekar.

3.5 Främja rörelserikedom och friheten att ta sig fram 
på egen hand. Stärk mobiliteten genom att samla och 
koppla ihop funktioner, exempelvis genom att prioritera 
sammanhängande gång- och cykelstråk. 
 

Vardagsfunktionernas placering i Kode med omland. Funktio-
nerna samlas kring skolan mitt i orten, samt längs Hedsvägen 
i söder.

Bensinmack

Äldreboende

Idrottsplats

Förskola

Grundskola 

Bibliotek

Pizzeria

Butik
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Identitet
Här samlas aspekter kring identitet ur två perspktiv, utifrån den fysiska miljön och utifrån uppfattningen om 
området/orten. Den byggda miljöns struktur och sammanhang kan berätta hur identiteten har växt fram genom 
byggnader och gaturum. En plats identitet handlar dock även om uppfattningen av ett område - platsens sociala 
identitet. Hur en plats uppfattas skiljer sig ofta mellan boende, media och besökare. Det är därför intressant att 
prata om ett områdes identitet från ett inifrånperspektiv respektive ett utifrånperspektiv.

F YS I S K M I L JÖ

Kode tätort består till stor del av småhusbebyggelse från 
60- och 70-talet, med mer lantliga miljöer av jordbruk-
smark eller skog emellan. Den lantliga karaktären är stark, 
och kulturlandskapet med mindre gårdar och djurhållning 
ligger strax intill de nyare villaområdena. 

Bebyggelsen samlas främst på västra sidan av järnvägen 
och E6:an. Topografin i området gör strukturen av mindre 
boendeenklaver tydlig. Steniga skogsområden skiljer bo-
stadsområdena något från varandra och från stationsom-
rådet. Ortens karaktär är främst fokuserad kring boende-
miljöer. De verksamheter som finns ligger främst i tätortens 
södra del - längs Hedsvägen och Kodevägen.

Viljeinriktningen i Kungälvs kommun är att Kodes befolk-
ning ska fördubblas inom FÖP:ens planeringshorisont, 
men på längre sikt kan en tredubbling av befolkningen 
väntas. Från att ha varit en relativt orörd ort på många år, 
kommer alltså nybyggnationstakten i Kode att bli betydligt 
högre under kommande år. Vad händer med Kodes identi-
tet som lantlig villaort om befolkningen fördubblas eller tre-
dubblas? 

SOC I A L I D EN T I TE T 
 
Inifrånperspektiv 
Inifrånperspektivet baseras i detta fall främst på det dia-
logarbete som genomförts inför den fördjupande översikt-
planen. I dialogen finns en överrepresentation av åldes-
gruppen 40-65 år, medan ungdomar var en sådan grupp 
där deltagande saknades helt. Inifrånperspektivet ger 
därför en bild av barn och vuxnas uppfattning om att bo i 
Kode, medan unga enbart talas om. 

Generellt sett uppskattas Kode främst på den lilla, lokala 
skalan. Orten beskrivs som ”en fin plats för barnfamiljer”, 
med en god gemenskap mellan de boende. Invånarna har 

nära till allt, alla känner alla och det är tryggt för barn att 
röra sig mellan kompisarna i närbelägna bostadsområden. 
Samtidigt finns närheten till hav, natur och landsbygd.

Mindre positiv blir bilden av Kode på en något större skala, 
utanför det egna bostadsområdet. Den större infrastruk-
turen fungerar som barriärer för barn och unga, det finns 
få saker att göra i närheten och kollektivtrafiken är främst 
anpassad efter pendlings-/kontorstider. 

Inifrånperspektivet på Kode som tätort är dock till övervä-
gande del positiv. Många av de tillfrågade i enkäten trivs 
med hur Kode är idag, och det finns en oro inför ortens 
framtida utveckling. 
 
Utifrånperspektiv 
Det verkar som att utifrånperspektivet inte stämmer 
överens med bilden inifrån. Utifrånperspektivet betonar 
de lantliga aspekterna, och tolkar dessa genom negativa 
attribut såsom homogenitet, låg utbildningsnivå, sociala ut-
maningar etcetera. För att undersöka hur befolkningssam-
mansättningen verkligen ser ut, bör man dock titta på sta-
tistik som kan bekräfta eller dementera utifrånperspektivet.

Eftersom Kode är en tydlig boendeort, får utomståen-
de sällan en tydlig bild av orten. Att inifrån och utifrånper-
spektiven inte stämmer överens med varandra kan alltså 
handla om bristen på besökare. Att hitta nya anledningar 
för männsikor att ta sig till Kode kan därför vara ett sätt att 
ändra bilden av orten.  
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4. N YC K L A R /K N ÄC K F R ÅGO R

4.1 Kode har en stark och rotad identitet. För att bygga 
vidare och forma en stark positiv identitet behövs en 
strategi för hur planprocessen drivs utifrån ett identitets-
perspektiv, inte bara ett framdriftsperspektiv.

4.2 Utred utbyggnadsordningen för att undvika risken att 
förstärka frånkopplade boendeenklaver. Vad som byggs 
och i vilken ordning kommer starkt att påverka Kodes 
identitet.

4.3 Utifrånperspektivet - utnyttja planprocessen för att 
bygga en positiv bild av Kode.

4.4 Arbeta för att addera fler anledingar att besöka och 
stanna upp i Kode - både temporärt och permanent.

4.5 Arbeta i löpande dialog - lyhördhet, kunskapsinhäm-
tande och gemensamt utvecklande.

4.6 Temat är bristande - kräver fördjupat underlag.
Studera till exempel befolkningssammansättningen för 
att se hur bilden av orten hänger ihop med verkligheten.

 

Foton från Kode, där den lantliga karaktären ligger tätt intill 
ortens tätare bebyggelseenklaver. 
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Sammanställda 
rekommendationer

1. SA M M A N H Å L LEN STA D

1.1 Bygg vidare på det som är bra med enklaverna av 
bostäder. Var noga med att gemenskapen och sam-
manlänkningen inom grannskapen inte går förlorad vid 
framtida planering.

1.2 Definera tydligare vad som menas med centrum i 
Kode. Handlar det om en tydlig mittpunkt? Samling av 
funktioner? En mer stadsmässig karaktär?

1.3 Mobilitet anpassad för fler typer av vardagsliv (gäller 
till exempel placering av hållplatser, bytestider, avgångar 
och samlokalisering av funktioner).

1.4 E6:an och Bohusbanan är viktiga länkar, men de 
skapar lokala barriärer som begränsar vidare exploate-
ring i öster.

1.5 Vuxenperspektivet dominerar på bekostnad av ungas 
mobilitet.

2 .  SA M S P EL

2.1 Stärk ungdomsperspektivet: prata med ungdomar-
na istället för om dem. Undersök placering av en egen 
hängplats utifrån ungdomarnas behov.

2.2. Värna de fria gröna öarnas funktion för lek och 
samspel.

2.3 Tillgängliggör mer tätortsnära rekreation och på fler 
sätt, för olika invånargrupper och olika aktiviteter. Se 
detta som en potential för närboende såväl som för kom-
munens övriga invånare.

2.4 Samla funktioner som möjliggör möten över gränser 
(ålder, intressen etc). Detta gäller även offentliga funk-
tioner.

2.5 Centrum som mötesplats - kommersiellt/icke kom-
ersiellt, formellt/informellt.  

3 .  VA R DAGS L I V

3.1 Bredda näringslivsstrukturen för att öka dagbefolk-
ningen och sysselsättningsmöjligheterna. Utgå från det 
befintliga näringslivet och addera lokaler för co-working, 
restaurang och möten.

3.2 Gör en studie av flyttkedjor - vem flyttar till och från 
Kode? Vilka är stegen som saknas, och vad krävs för att 
Kode ska kunna erbjuda detta?

3.3 Planera mer utifrån hur olika funktioner ska användas 
tillsammans i vardagslivet. Detta kan exempelvis gälla 
placeringen av den nya skolan, idrottshall eller pendlar-
parkering. 

3.4 Öka valmöjligheterna i boendet för att minimera 
negativa inlåsningseffekter, exempelvis genom att 
addera fler boendeformer och mindre boendestorlekar.

3.5 Främja rörelserikedom och friheten att ta sig fram 
på egen hand. Stärk mobiliteten genom att samla och 
koppla ihop funktioner, exempelvis genom att prioritera 
sammanhängande gång- och cykelstråk. 
 

4 .  I D EN T I TE T

4.1 Kode har en stark och rotad identitet. För att bygga 
vidare och forma en stark positiv identitet behövs en 
strategi för hur planprocessen drivs utifrån ett identitets-
perspektiv, inte bara ett framdriftsperspektiv.

4.2 Utred utbyggnadsordningen för att undvika risken att 
förstärka frånkopplade boendeenklaver. Vad som byggs 
och i vilken ordning kommer starkt att påverka Kodes 
identitet.

4.3 Utifrånperspektivet - utnyttja planprocessen för att 
bygga en positiv bild av Kode.

4.4 Arbeta för att addera fler anledingar att besöka och 
stanna upp i Kode - både temporärt och permanent.

4.5 Arbeta i löpande dialog - lyhördhet, kunskapsinhäm-
tande och gemensamt utvecklande.

4.6 Temat är bristande - kräver fördjupat underlag.
Studera till exempel befolkningssammansättningen för 
att se hur bilden av orten hänger ihop med verkligheten.

 

Här sammanställs alla nycklar/knäckfrågor från tidigare avsnitt. 
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1.12.2

2.2

3.3

2.2

1.1

1.1

1.4

1.4

2.4, 2.5

1.2, 1.3
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3. Konsekvensbeskrivning
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Utgångspunkter

L ÄSA N V I S N I N G

De sociala konsekvenserna av planförslaget är bedömda 
utifrån värden och utmaningar definerade i nulägesana-
lysen, och jämförs mot ett oförändrat läge (nollalterna-
tivet) där dagens översiktsplan gäller. Bedömningen är 
uppdelad efter nulägesanalysens fyra teman, och redo-
visas i kart- och tabellform på kommande sidor. I bedöm-
ningen används tre tydliggörande symboler:

Bedöms ge positiva konsekvenser

Bedöms ge negativa konsekvenser

Svårt att bedöma i nuläget/beror på

Konsekvensbeskrivningen fokuserar särskilt på följande 
delar av planförslaget:

• Utvecklingsstrategi (redovisas i kartform)

• Mark- och vattenanvändning (redovisas i kartform)

• Förutsättningar och riktlinjer (redovisas i tabellform)

I bedömningen har ingen ställning tagits till vikten mellan 
planförslagets olika avsnitt. De tre delarna riktlinjer, mar-
kanvändning och utvecklingsstrategi har förutsatts väga 
lika tungt.

SA M M A N FAT TN I N G AV U T V EC K L I N GS STR ATEG I

Strategin för Kode är baserad på gällande översiktplan 
och Göteborgsregionens strukturbild. I grova drag handlar 
strategin om att tydligare lyfta fram en utveckling inifrån 
och ut, med tåg- och busstation som nod. Bostäder ut-
vecklas främst väster om Bohusbanan, medan området 
mellan Bohusbanan och motorvägen får mer service och 
enklare verksamheter. Öster om motorvägen etableras ett 
nytt verksamhetsområde. Sammanhängande gång- och 
cykelstråk prioriteras och länkar samman stationen med 
omlandet.

I detta kapitel bedöms konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen utifrån nulägesananalysens fyra 
teman. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att synliggöra de sociala konsekvenser som förväntas uppstå 
när den fördjupade översiktsplanens intentioner genomförs. Genom att belysa relevanta sociala aspekter och 
möjliga konsekvenser i ett tidigt skede finns större möjlighet för kommunen och andra berörda att beakta detta 
i kommande planerings- och genomförandeskeden.

24 UTKAST

UTKAST
Utvecklingsstrategi

Bakgrund  Ev kan denna text kortas ned?

Utvecklingsstrategin för Kode utgår från gällande 
översiktsplan (ÖP2010) som i sin tur bygger på 
Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Göteborgs-
regionens strukturbild är en överenskommelse om 
ett gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar re-
gional struktur. I det gemensamma ansvaret ingår 
att utveckla samspelet mellan bebyggelseutveckling 
och transportinfrastruktur. Strukturbilden utgör stöd 
för kommunernas egna arbeten med översiktsplaner 
och läggs till grund för mellankommunala frågor. 

Utifrån översiktsplanens strukturbild ligger Kode 
längs med huvudstråket för kollektivtrafik. Genom att 
stärka serviceorten med bebyggelse kan befolkning-
sunderlaget öka och bidra till en utveckling av servi-
ce och kollektivtrafik. Pendeltågstationen är mycket 
viktig för Kodes utveckling. Den relativa närheten till 
kusten och grannbyarna Aröd, Ödsmålsmosse och 
Rörtången innebär möjlighet att skapa goda boende-
miljöer med tillgång till ett attraktivt friluftsliv. 

Kode föreslås att i första hand växa genom förtät-
ning och ny bebyggelse i direkt anslutning till den 
befintliga. Den huvudsakliga utbyggnadsriktningen 
som redovisas är åt väster och åt söder. Genom 
att låta Kode växa västerut kommer en mindre del 
av odlingslandskapet tas i anspråk för bebyggelse. 
Samtidigt innebär avgränsningen av Kodes utveck-
lingsområde att risken att sprida ny bebyggelse på 
det kringliggande odlingslandskapet begränsas. 
Gestaltning och placering av ny bebyggelse måste 
studeras utifrån ortens karaktär. Särskilt viktigt är hur 
övergången till omlandet bör hanteras. 

En utbyggnad åt öster bedöms i ÖP2010 inte lämplig 
trots att det skulle kunna motiveras med närheten 
till kollektivtrafik (motorvägshållplats och stationen 
på Bohusbanan). E6:an med dess avfarter utgör en 
märkbar barriär och det upplevda avståndet är troli-
gen betydligt längre. I FÖP Kode utreds dock möjlig-

heten att utveckla områden öster om motorvägen för 
främst verksamhetsmark. 

Inriktningen för framtida bostadsbyggande i Kode 
bör som i alla tätorter vara ett blandat utbud vad 
gäller upplåtelseformer och bostadstyper i varje om-
råde, utifrån ortens behov för att få en socialt hållbar 
boendemiljö. Ett stärkt centrumområde på ömse 
sidor av stationen är av stor betydelse för Kodes 
framtida utveckling. Eftersom området närmast järn-
vägen är utsatt för både risker från transporter med 
farligt gods och buller är det troligen lämpligare med 
verksamheter än bostäder här. Service och åtgärder 
som stärker centrumområdets tillgänglighet bör prio-
riteras.

I ÖP2010 är bedömningen att någon ny exploatering 
inte är möjlig i tätorten innan det finns en ny planskild 
korsning vid Hedsvägen. I FÖP Kode görs inte sam-

ma bedömning utan här föreslås både exploatering 
och nya trafikläsningar parallellt.

Strategi för FÖP Kode

FÖP Kodes utvecklingsstrategi är att tydligare lyfta 
fram en utveckling som sker inifrån och ut, med tåg- 
och busstation som nod. Bostäder ska utvecklas 
väster om Bohusbanan medan centrum med service 
och enklare verksamheter mellan Bohusbanan och 
motorvägen. Öster om motorvägen ska utvecklas 
med verksamheter som kan flyttas från centrala 
Kode eller utifrån det övergripande behovet av verk-
samhetsmark i kommunen. Kode ska utvecklas till 
ett mer attraktivt stationssamhälle och utnyttja sitt 
strategiska läge i regionen. Det är i en tät, tillgänglig 
och grön tätort som en hållbar utveckling kan ske 

+

!

-

Planförslagets övergripande utvecklingsstrategi.
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28 UTKAST

UTKAST
Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Sammanhållen stad

Temat berör sociala, rumsliga och fysiska kopplingar inom planförslaget och dess angränsande 
delar. I nulägesanalysen identifierandes vikten av att värna om den goda sammanlänkningen inom 
bebyggelseenklaverna, att tydliggöra vad centrum innebär i en Kodekontext, samt att anpassa mobiliteten efter 
flera typer av vardagsliv. E6:an och Bohusbanan innebär både möjligheter och barriärer för en jämlik mobilitet.

B EDÖ M N I N G AV U T V EC K L I N GS STR ATEG I  OC H M A R K A N VÄ N D N I N G

Ny busstation och planskild korsning mot 
Kodemotet ger bättre pendlingsmöjligheter.

Förbättrade kopplingar för 
gång och cykel mellan tätor-
tens omland och centrum.

Ökade trafikflöden kring skola 
och station till följd av högre 
exploatering riskerar påverka 
barns rörelsefrihet negativt.

Utbyggnaden av bostäder gör 
sammanlänkningen mellan 
enklaverna starkare, men samman-
hållningen inom enklaverna kan 
eventuellt försvagas.

!

+
+

!
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Rekommendationer från nulägesanalys Planförslagets  

sociala konsekvenser

Kommentarer

1.1 Bygg vidare på det som är bra 

med enklaverna av bostäder. Var noga 

med att gemenskapen och samman-

länkningen inom grannskapen inte går 

förlorad vid framtida planering.

Planförslaget innebär en ökad 

exploatering av bostäder i an-

slutning till enklaverna, vilket 

kan göra dess fysiska sam-

manlänkningar starkare, 

men sociala sammanhållning 

svagare.

Utfallet är svårbedömt, eftersom be-

byggelsestrukturen inte är känd. Att 

bara en begränsad del av den mark 

som föreslås för exploatering är pri-

vatägd innebär att kommunen inte 

har full rådighet, vilket gör det viktigt 

att säkerställa aspekterna redan i 

program- och planskede. 

1.2 Definera tydligare vad som menas 

med centrum i Kode. Handlar det om 

en tydlig mittpunkt? Samling av funk-

tioner? En mer stadsmässig karaktär?

Förslaget definerar stations-

området som en tydlig cen-

trumpunkt av samlade funk-

tioner.

Riktlinjerna för exploatering 

kan genomföras på många 

olika sätt och innebära olika ty-

pologier, vilket gör förslaget 

svårbedömt.

Viktigt att arbeta kompenserande: 

parker, sittplatser, promenadsling-

or etc blir viktigare när exploatering-

en ökar. 

 

Det blir viktigt att definera vilken typ 

av bebyggelse och vilka kvaliteter som 

eftersträvas för att komplettera explo-

ateringstalet.

1.3 Mobilitet anpassad för fler typer av 

vardagsliv (gäller till exempel placering 

av hållplatser, bytestider, avgångar 

och samlokalisering av funktioner).

Mer samlade och centralt pla-

cerade hållplatser samt för-

bättrade kopplingar för gång 

och cykel mellan tätortens 

omland och centrum gör mo-

biliteten mer anpassad för 

pendling i vardagslivet.

FÖP:en anger att 70% av alla 

skolelever bor utanför Kode 

tätortsavgränsning. Detta gör 

det svårt att bedöma mer exakt 

hur mobiliteten i förhållande till 

vardagsliv ser ut.

I nulägesanalysen samt dialogarbe-

tet identifieras att pendlingsmöjlighe-

terna med kollektivtrafik är anpassa-

de efter den som arbetar kontorstider. 

Samtidigt anger FÖP:en att Kode har 

en större andel yngre (0-18 år) jämfört 

med kommunen som helhet. Detta 

innebär ett förväntat glapp mellan pla-

nering och användning av kollektiv-

trafiken. För framtida planering är det 

viktigt att pendlingen även fungerar 

under andra tider på dygnet och för 

andra användargrupper.

1.4 E6:an och Bohusbanan är viktiga 

länkar, men de skapar lokala barriä-

rer som begränsar vidare exploate-

ring i öster.

Föreslagna vägar över/under 

järnvägen i ett centralt och till-

gängligt läge förväntas minska 

barriärverkan mellan Kodes 

östra och västra sida, samt ge 

bättre pendlingsmöjligheter. 

Utformningen av ny planskild korsning 

vid stationsområdet blir avgörande för 

hur sammanlänkad och trygg platsen 

kommer att upplevas för olika använ-

dargrupper.

1.5 Vuxenperspektivet dominerar på 

bekostnad av ungas mobilitet.

Prioriteringen av starka 

gc-stråk påverkar ungas mobi-

litet på ett positivt sätt.

Förslaget beskriver främst 

större gång-/cykelstråk för 

exempelvis pendling mellan 

omland/kollektivtrafik, vilket 

gör den lokala mobiliteten 

svårbedömd.

Hur blir trafiksituationen för yngre vid 

förtätning kring skola och idrottsan-

läggning? Det finns en risk att försla-

get är positivt ur mobilitetssynpunkt 

(tillgång till olika transportsätt), men 

mindre positivt för barns lokala rörel-

sefrihet (trafiksäkerhet kopplat till möj-

ligheten att röra sig fritt).
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Samspel

Temat är fokuserat kring de offentliga miljöerna - hur de fungerar, används och samspelar. Detta gäller både 
offentliga platser och gröna rum, samt hur olika människor förhåller sig till dessa. Nulägesanalysen visar 
en generell brist på mötesplatser i Kode, där ungdomar har särskilt svårt att hitta någonstans att uppehålla 
sig. Platser för möten behöver samlas, för att göra centrum till en mötespunkt med både kommersiella och 
ickekommersiella funktioner. Genom att göra tätortsnära rekreation mer tillgänglig, kan även naturens roll som 
mötes- och aktivitetsplats stärkas.

28 UTKAST

UTKAST
Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Otydlig sammanlänkning 
av gröna stråk i strategin, 
både kopplat till ort och 
omland.

En blandning av kommer-
siella/icke kommersiella 
platser i centrum skapar en 
variation av mötesplatser 
för barn och vuxna.
Fortsatt behov av mötes-
platser för unga.

Stärkta gc-kopplingar med 
stationen som mittpunkt 
ökar förutsättningarna för 
centrum som mötesplats.
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Rekommendationer från nulägesanalys Planförslagets  

sociala konsekvenser

Kommentarer

2.1 Stärk ungdomsperspektivet: prata 

med ungdomarna istället för om dem. 

Undersök placering av en egen häng-

plats utifrån ungdomarnas behov.

Informella mötesplatser (tex 

hängplatser för ungdomar) 

framkommer inte i förslaget.

Lokalisering, utrymme och tillgång till 

ett sammanhang där andra rör sig blir 

viktigt i ett tidigt skede, tillsammans 

med fortsatt dialogarbete.

2.2 Värna de fria gröna öarnas 

funktion för lek och samspel.

Föreslagen grönstruktur för-

väntas erbjuda ett större utbud 

av aktiviteter samt tillgänglig-

göra mer av den tätortsnära 

naturen.

Vissa delar av den tätortsnära naturen 

är privatägd, eller kommunalägd med 

privat förvaltning/avverkningssätt. 

I fortsatt skede bör särskilt viktiga 

frågor identifieras, för att på längre 

sikt med olika medel säkerställa till-

gängligheten.

2.3 Tillgängliggör mer tätortsnära re-

kreation och på fler sätt, för olika in-

vånargrupper och olika aktiviteter. Se 

detta som en potential för närboen-

de såväl som för kommunens övriga 

invånare.

FÖP:en och grönstrukturpla-

nen föreslår att Bräckeskogen, 

Långelandsskogen och Tung-

eskogen kopplas samman med 

Kvarndammen och Halltorp-

skogen, vilket skapar samman-

hängande gröna stråk. 

Exploatering föreslås främst på 

skogsmark eller jordbruksmark, 

vilket innebär en risk att till-

gången till rekreation påverkas. 

Sammanlänkningarna av grön-

struktur är otydlig i förhållande 

till markanvändningskartan.

Förslaget innehåller inga 

parker i centrala Kode utöver 

en mindre pocket park.

FÖP:en redovisar ingen grönstruk-

tur kopplat till markanvändning eller 

utvecklingsstrategi. Riskerar den fin-

maskiga/integrerade grönstrukturen 

att falla mellan stolarna?

Mer lättillgänglig grönska behövs när 

exploateringen ökar, för att möjliggöra 

rekreation, mötesplatser och vistelse 

för alla grupper.

2.4 Samla funktioner som möjliggör 

möten över gränser (ålder, intressen 

etc). Detta gäller även offentliga funk-

tioner.

Bibliotek och kulturverksamhet 

(kulturskola och allmän kultur-

verksamhet) planeras i anslut-

ning till äldreomsorg, skola och 

station.

Planering av idrottshall pågår, 

men placering är inte utredd.

Vid planeringen av idrottshallen krävs 

ett tillgängligt läge och en prioritet 

för de som tar sig dit på annat sätt än 

med bil, exempelvis barn, unga och 

äldre. Lokalisering i sammanhang med 

andra målpunkter ger förutsättning-

ar för befolkade platser där vuxnas 

närvaro kan skapa trygghet.

2.5 Centrum som mötesplats - kom-

mersiellt/icke kommersiellt, formellt/

informellt. 

En blandning av kommersiella/

icke kommersiella platser (tex 

kulturverksamheter) i centrum 

skapar en variation av mötes-

platser i centrum. 

Stärkta gc-kopplingar med 

stationen som mittpunkt ökar 

förutsättningarna för centrum 

som mötespunkt.

Den föreslagna flytten av 

Lunnevi idrottsplats innebär en 

mer central och tillgänglig mö-

tesplats.

Hur ser förutsättningarna ut för kom-

mersiella respektive icke kommersiella 

funktioner? Vad menas med begrep-

pet ”lokaler”, och vilket är målet med 

dessa? Viktigt att stämma av i förhål-

lande till riktlinjer för exploatering, där 

en viss andel lokalyta föreslås. 

Viktigt att utreda idrottsplatsens nya 

lokalisering i förhållande till farligt 

gods och behov. Blir ytan tillräck-

ligt stor? Kan en samlokalisering av 

idrottshall ske? Finns synergier?
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Vardagsliv

Temat berör hur det praktiska vardagslivet fungerar i Kode - vilka funktioner som finns och vem de är 
tillgängliga för. Nulägesanalysen identifierade att näringslivsstrukturen behöver breddas i syfte att öka 
dagbefolkningen och möjligheterna till sysselsättning. I framtida planering bör vardagsperspektivet beaktas, 
där placeringen av exempelvis skola, idrottshall och pendlarparkering utgår från användarnas behov lokalt, 
och som ger förutsättningar för vistelse och kvarvarande snarare än var funktionerna praktiskt får plats. 
Ett sådant perspektiv på planeringen ger bättre förutsättningar för trivsel, trygghet och människors relation 
och sammanhang på orten. För att underlätta ett enkelt vardagsliv behövs en stärkt mobilitet genom 
sammanlänkade gång- och cykelstråk.

28 UTKAST

UTKAST
Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Ändring av markanvändning i 
befintligt verksamhetsområde kan 
förändra förutsättningarna för det 
lokala näringslivet. Branscher kan 
försvinna, men andra kan uppstå. 
I kommande planeringsskede blir 
därför dialogen med befintliga 
verksamheter viktig, utifrån ett 
framtidsperspektiv.

Mer sammanlänkat vardagsliv med 
skola, pendling och idrottsanlägg-
ning i nära anslutning till varandra.

Blandad bebyggelse skapar en 
större variation av upplåtelse-
former och minimerar negativa 
inlåsningseffekter i boendet.

Tydliga, sammanlänkande 
gc-stråk föreslås.
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Rekommendationer från nulägesanalys Planförslagets  

sociala konsekvenser

Kommentarer

3.1 Bredda näringslivsstrukturen för 

att öka dagbefolkningen och syssel-

sättningsmöjligheterna. Utgå från 

det befintliga näringslivet och addera 

lokaler för co-working, restaurang och 

möten.

Fler bostäder och nya verksam-

heter skapar underlag för nya 

arbetsplatser

Ändring av markanvändning i 

befintlig verksamhetsområde 

kan påverka det lokala närings-

livet negativt.

Vad hanteras arbetsplatserna vid be-

fintligt verksamhetsområde i söder? 

Viktigt att värna om samt utveckla det 

lokala näringslivet i fortsatt planering. 

Ta vara på potentialen som redan finns 

i det lokala näringslivet, genom att tex 

utöka verksamheten, befolka centrum 

och nyttja funktionerna. 

3.2 Gör en studie av flyttkedjor - 

vem flyttar till och från Kode? Vilka är 

stegen som saknas, och vad krävs för 

att Kode ska kunna erbjuda detta?

Tillförandet av flerbostads-

hus med lägenheter i varieran-

de storlekar förväntas ge nya 

typer av flyttmönster i och till 

Kode.

En tydligare analys av flyttkedjor i 

den fortsatta planeringsprocessen 

kan ge en bild av vilka byggnadstyper 

(storlek, upplåtelse och hustyp) som 

bör tillföras.

3.3 Planera mer utifrån hur olika funk-

tioner ska användas tillsammans i var-

dagslivet. Detta kan exempelvis gälla 

placeringen av den nya skolan, idrotts-

hall eller pendlarparkering. 

Mer sammanlänkat vardags-

liv med skola, pendling och 

idrottsanläggning på samma 

ställe.

Befintlig skola föreslås utökas 

från 2 till 4 våningar på sikt, 

vilket ligger i linje med ett 

samlat centrum. Konsekven-

serna av detta är dock i nuläget 

svårbedömda, bl.a. utifrån tra-

fiksituation.

Förskolor ska enligt försla-

get placeras så att de under-

lättar det vardagliga livet vid 

hämtning/lämning.

Den föreslagna exploateringen till-

sammans med behovet av mötesplat-

ser, torgbildningar etc gör det viktigt 

att se till att blandade funktioner och 

allmän plats ryms i centrala Kode. 

 

 

 

Det finns en risk om kravet på enkel 

hämtning/lämning görs på bekost-

nad av andra aspekter. Hur blir trafik-

miljön? Krångligare hämtning/lämning 

med bil medför ofta att fler går/cyklar.

3.4 Öka valmöjligheterna i boendet för 

att minimera negativa inlåsningseffek-

ter, exempelvis genom att addera fler 

boendeformer och mindre boende-

storlekar.

Förslaget föreslår ett mer blandat bo-

stadsutbud som kompetterar det be-

fintliga beståndet. Den större varia-

tionen av upplåtelseformer minimerar 

negativa inlåsningseffekter i boendet.

3.5 Främja rörelserikedom och friheten 

att ta sig fram på egen hand. Stärk 

mobiliteten genom att samla och 

koppla ihop funktioner, exempelvis 

genom att prioritera sammanhängande 

gång- och cykelstråk.

Föreslagen grönstruktur förväntas 

främja rörelsefriheten mellan bostad 

och natur.

Mer sammanhängande gång- och 

cykelstråk kopplar ihop viktiga mål-

punkter, vilket innebär ett mer jämlikt 

transportsystem med större rörelse-

frihet.

FÖP:en föreslår eventuella kommu-

nala inköp av skogsområden för att 

säkra grönstrukturen. Det är viktigt att 

strategiska markförvärv hänger ihop 

med en intention om markens syfte 

(tex exploatering, utveckling eller be-

varande).
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Identitet

Temat berör Kodes identitet utifrån två perspektiv - den fysiska miljön och uppfattningen om orten. Ur 
nulägesanalysen framkom att temat är bristande, och att vidare arbete behövs. Tydligt är dock att Kode har en 
starkt rotad identitet, och att det därför att viktigt att planprocessen också drivs utifrån ett identitetsperspektiv. 
Utbyggnadsordningen är särskilt viktig för att värna om ortens värden, tillsammans med dialogarbete och vidare 
identitetsbyggande under planprocessen.

28 UTKAST

UTKAST
Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Markanvändningen föreslår en 
stor ökning av bostäder, vilket 
riskerar påverka ortens befintliga, 
småskaliga karaktär.

I vilken ordning sker 
utbyggnaden? Påverkar hur 
boendeenklaverna kommer  att 
påverkas.

Exploatering föreslås i anslutning 
till flera kulturhistoriskt viktiga 
miljöer, vilket påverkar ortens 
karaktär. 

Hur man väljer att förtäta i 
stationsområden påverkar 
ortens framtida identitet. En 
högre bebyggelse kan ändra 
ortens karaktär.
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Rekommendationer från nulägesanalys Planförslagets  

sociala konsekvenser

Kommentarer

4.1 Kode har en stark och rotad iden-

titet. För att bygga vidare och forma 

en stark positiv identitet behövs en 

strategi för hur planprocessen drivs 

utifrån ett identitetsperspektiv, inte 

bara ett framdriftsperspektiv.

Den stora föreslagna explo-

ateringen förväntas förändra 

Kodes mer småskaliga karaktär 

till mer tät och stadsmässig. 

Förtätningen av stationslä-

get blir särskilt viktig för Kodes 

idenitet.

Exploatering föreslås i anslut-

ning till samtliga av FÖP-områ-

dets värdefulla kulturmiljöom-

råden, vilket riskerar påverka 

ortens befintliga identitet. 

Att tydligare beskriva karaktär/typolo-

gier i anslutning till identitetsmässigt 

viktiga områden hade kunnat förtyd-

liga riktlinjerna för exploatering, samt 

göra förslaget mer lättbedömt.

4.2 Utred utbyggnadsordningen för att 

undvika risken att förstärka frånkopp-

lade boendeenklaver. Vad som byggs 

och i vilken ordning kommer starkt att 

påverka Kodes identitet.

Planförslaget föreslår en ut-

byggnadsordning som startar 

kring centrum samt i områdena 

Ö Guntorp och Ö Halltorp. Det 

finns en eventuell risk att de 

enklaste lägena blir bebyggda 

först, vilket snarare skulle 

sprida ut orten innan t.ex. 

service, cykel- och gångstråk 

är etablerade. Viktigt att en 

ny centrumbildning går hand 

i hand med bostadsutveck-

lingen.

4.3 Utifrånperspektivet - utnyttja plan-

processen för att bygga en positiv bild 

av Kode.

Konsekvenserna kan i nuläget 

inte bedömas.

I den fortsatta planprocessen blir 

det viktigt att inte bara arbeta med 

en lokal medborgardialog, utan även 

ta med omland/Kungälv i stort. Även 

strategiska och välavvägda kommuni-

kationsinsatser behövs.

4.4 Arbeta för att addera fler anleding-

ar att besöka och stanna upp i Kode - 

både temporärt och permanent.

Sammanlänkning och tillgäng-

liggörande av grönstruktur 

anses ge positiva konsekven-

ser för Kodes naturkaraktär, 

och kopplar samman orten 

med dess omland.

4.5 Arbeta i löpande dialog - lyhörd-

het, kunskapsinhämtande och gemen-

samt utvecklande.

Ett tydligare resonemang kring 

dialog och förankring genom 

planprocessen efterfrågas 

för att driva identitetsfrågan 

vidare.

4.6 Temat är bristande - kräver fördju-

pat underlag. Studera till exempel be-

folkningssammansättningen för att se 

hur bilden av orten hänger ihop med 

verkligheten.
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EKONOMISKT RESULTAT - SAMMANFATTNING  
I Kode finns det möjlighet att förtäta inom befintlig bebyggelse. Att förtäta är positivt ur ett 
ekonomiskt perspektiv då befintlig infrastruktur kan nyttjas. I de fall där kapaciteten 
överskrids krävs dock nya investeringar på gator, gång- och cykelbanor, vatten och avlopp 
etcetera. FÖPens vision är att stationssamhället Kode är en självklar del av Storgöteborg 
med god kollektivtrafik och pendlingsavstånd till grannkommunerna. För att lyckas med detta 
krävs stora investeringar som på sikt resulterar i goda ekonomiska effekter för Kode. Cirka 
1000 nya bostäder föreslås vilket beräknas ge cirka 2 400 nya invånare. Nya invånare, 
arbetsplatser och service inbringar skatteintäkter och utbyggnad av FÖPen genererar 
intäkter vid försäljning av planlagd kommunalägd mark. Genomförandetiden för utbyggnaden 
av FÖPen bedöms till cirka 30 år, vilket medför en utbyggnadstakt på cirka 65–70 bostäder 
per år.  

En bedömning av ekonomiska konsekvenser för FÖPen är mycket osäker då den är 
översiktlig och bedömer konsekvenser på lång sikt. När nya detaljplaner planeras görs en 
mer detaljerad ekonomisk bedömning av intäkter och kostnader.  

FÖPen innehåller åtta föreslagna utbyggnadsområden. Inom 500–1000 metersradien från 
tågstationen föreslås det en högre och tätare bebyggelse som innefattar bostäder i form av 
lägenheter men även verksamheter, handel och service. Utanför 500 metersradien föreslås 
det bostäder i form av flerbostadshus men även en mindre del radhus/kedjehus och inte lika 
hög och tät bebyggelse som den inom 500 metersradien. Tanken är att bygga ut områdena 
inom 500 metersradien först och sedan gå vidare med områdena utanför 500 metersradien. 
Både äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt föreslås för att locka olika typer av målgrupper. 
Vid byggnation av flerbostadshus skapas generellt en flyttkedja där en del äldre invånare 
flyttar till flerbostadshus från sina villor. Detta medför ofta att villan blir tillgänglig för yngre 
invånare, oftast med barn, vilket skapar ett effektivt utnyttjande av bostäder. Nya 
flerbostadshus, nya verksamheter, ny handel och service inom 500 metersradien medför ett 
rikare utbud, fler arbetstillfällen och medför sannolikt även att befintlig handel och service får 
ett större kundunderlag.  

Värdet (intäkten) av utbyggnadsområdenas byggrätter bedöms grovt hamna på cirka 900 
miljoner kronor. Kostnaden (exempelvis utbyggd infrastruktur och parkområden) inom 
utbyggnadsområdena bedöms grovt hamna på cirka 250 miljoner kronor. Alla 
utbyggnadsområden bedöms genomförbara då de beräknas ha högre intäkter än kostnader. 
Exploateringsnettot för utbyggnadsområdena beräknas till cirka 630 miljoner kronor. 
Exploateringsnettot för kommunens del (kommunen planerar att äga cirka 20 procent av 
utbyggnadsområdena) bedöms till cirka 125 miljoner kronor. Den totala kostnaden för 
kommunala följdinvesteringar som krävs för genomförandet av FÖPen bedöms till cirka 400 
miljoner kronor. Stadsbyggnadsnettot (kommunens exploateringsnetto – kommunens 
följdinvesteringar) resulterar därmed i en förlust på cirka 300 miljoner kronor. Förlusten bör 
finansieras med hjälp av skattemedel.  
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KALKYLER OCH KOSTNADER  
Bedömningen vad gäller värdet för nya utbyggnadsområden baseras det på erfarenheter från 
tidigare markförsäljningar i genomförda detaljplaner. För att kunna bedöma värdet för 
respektive utbyggnadsområde innehåller området en total bruttoareal för bostäder och, där 
det föreslås, även verksamheter, handel och service. Ett schablonvärde om 3 400 kr per 
bruttoarea för bostadsändamål och 800 kr per bruttoarea för verksamhetsändamål (kontor, 
handel och service) används för hela FÖPen-området. Schablonvärdet för bostadsändamål 
är beräknat utifrån att det planeras för hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Inom 
utbyggnadsområdena har kostnader för anläggande av gata, gång- och cykelbanor, parker, 
framtagande av detaljplan etcetera bedömts utifrån erfarenheter från tidigare genomförda 
detaljplaner. Då kostnaderna generellt inträder före intäkterna uppstår en obalans för vilket 
det krävs att det utförs detaljerade kalkyler för respektive detaljplan. Kalkyler angående 
intäkter och kostnader avser pris- och värdetidpunkt för december 2018. De detaljplaner som 
har vunnit laga kraft ingår inte i den ekonomiska bedömningen.  
 
Allmän plats inom detaljplan  
När nya detaljplaner tas fram för utbyggnadsområdena finns möjligheter för kommunen att ta 
ut gatukostnader för allmän plats (gata, park och natur etcetera) med kommunalt 
huvudmannaskap. Gatukostnaden ska ersätta kommunen för kostnader för ny- och/eller 
ombyggnation av allmän plats inom detaljplaneområdet som är nödvändig för detaljplanens 
genomförande.  
 
Kraftledningar  
Det finns en kraftledning, som berör utbyggnadsområde E (Bräcke och Ö.Guntorp), som är 
belägna i öst-västlig riktning. Det finns även två kraftledningar som berör 
utbyggnadsområdena A och B (Långeland) och är belägna i sydväst-nordostlig riktning.  
Ledningarna ägs av Kungälvs Energi AB. För att kunna exploatera fullt ut krävs sannolikt att 
samtliga kraftledningarna grävs ned inom utbyggnadsområdena nr A, B och E. Kostnaden för 
att gräva ner kraftledningarna bedöms, enligt uppgift från Kungälvs Energi, till cirka 25 - 30 
miljoner kronor. I det fall ledningarna samförläggs bör kostnaden bli lägre. Intäkterna bedöms 
dock vara större än kostnaderna i kalkylen för ovan nämnda utbyggnadsområden trots 
kraftledningskostnaden. Inför exploatering av utbyggnadsområdena kommer kommunen 
kontakta ledningsägarna och komma överens om hur stor del av kostnaden som kommunen 
respektive ledningsägarna ska stå för. En annan mindre kostsam lösning kan vara att 
kraftledningarna flyttas en bit så att tänkta utbyggnadsområde kan byggas ut.  
 
 
FÖLJDINVESTERINGAR  
Planerade exploateringar medför behov av investeringar i gator, gång-och cykelbanor, och 
kollektivtrafik som är planerade utanför tänkta detaljplaner. Exploateringarna medför även 
behov av investeringar i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) och 
bostäder med särskild service (LSS). Exploateringsnettot för kommunens del (kommunen 
äger idag cirka 20 procent av utbyggnadsområdena) bedöms till cirka 130 miljoner kronor. 
Den totala kostnaden för kommunala följdinvesteringar (t.ex. skolor, vägar, GC-banor m.m.) 
som krävs för genomförandet av FÖPen bedöms till cirka 400 miljoner kronor. 
Stadsbyggnadsnettot (kommunens exploateringsnetto – kommunens följdinvesteringar) 
resulterar därmed i en förlust på cirka 300 miljoner kronor. Förlusten bör finansieras med 
hjälp av skattemedel.  
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Gång- och cykelbanor 
Inom FÖPen föreslås det utbyggnader av gång- och cykelbanor utanför planerade 
detaljplaner, vilka bör finansieras med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, 
exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal. En översiktlig kostnadsbedömning visar att den 
totala kostnaden för de gång- och cykelbanor som byggs om hamnar på cirka 50 miljoner 
kronor.  
 
Gator  
Inom FÖPen föreslås det utbyggnader av gator utanför planerade detaljplaner, vilka bör 
finansieras med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, exploateringsintäkter, 
medfinansieringsavtal. En översiktlig kostnadsbedömning visar att den totala kostnaden för 
de gator som byggs om hamnar på cirka 70 miljoner kronor.  
 
Planskildhet 
Inom FÖPen föreslås en ny koppling över järnvägen. Järnvägen föreslås att överbyggas med 
gata och gc-väg, vilka bör finansieras med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, 
exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal. En översiktlig kostnadsbedömning visar att den 
totala kostnaden för föreslagen åtgärd hamnar på cirka 100 miljoner kronor.  

Kollektivtrafik  
För att kollektivtrafiken ska öka och byggas ut krävs det att fler åker kollektivt. FÖP:en 
föreslår en förtätning av bebyggelsen vilket medför att kollektivtrafiken får ett bättre underlag 
och därmed förutsättningar att expandera.  

Den befintliga busstationen planeras att byggas ut 2023 och kommer därför inte att tas med i 
kalkylen för FÖPen.  

Det planeras för fler kollektivtrafikåtgärder exempelvis hållplatser och kopplingar till och från 
hållplats i Kode. Kostnaderna bedöms till cirka 20 miljoner kronor och bör finansieras med 
skattemedel, exploateringsbidrag, exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal och eventuellt 
bidrag från staten.  
 
Pendelparkering  
Det planeras inte för fler parkeringsplatser men det kan komma att behöva stuvas om bland 
befintliga parkeringar i samband med att befintlig pendelparkering vid brandstationen tas i 
anspråk. Kostnaden för att omlokalisera pendelparkeringarna beräknas till cirka 4 miljoner 
kronor och bör finansieras med skattemedel eventuellt intäkter för parkeringsavgifter och 
eventuellt bidrag från staten.  
 
Fritid och rekreation  
Kommunen har inte i tillräcklig omfattning utrett vad som föreslås i form av nya anläggningar 
för fritid och rekreation därmed ingår inte dessa framtida anläggningar i den ekonomiska 
bedömningen. Vid framtida planering av nya anläggningar bör kommunen beakta vem som 
ska förvalta, hur stor kostnaden är och om det finns möjlighet att söka bidrag. Kommunen 
står för finansieringen alternativt med ekonomisk hjälp från företag och föreningar.  
 
Förskolor  
Kommande exploateringar inom FÖP-området innebär att nya förskolor behöver byggas 
kopplat till nya större bostadsområden. Förskolor kan med fördel placeras nära skolor för 
visst samutnyttjande av bl.a. lokaler. Kostnaden för nya förskolor bedöms till cirka 60 miljoner 
kronor.  
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Skolor  
Den planerande ökningen av invånare enligt FÖP Kode innebär krav på 
ombyggnad/nybyggnad av skollokaler. Ökningen av antalet invånare bedöms generera ett 
kapacitetsbehov motsvarande en ny skola i Kode. Det har redan påbörjats ett planarbete för 
ny skola i Kode som bedöms täcka behovet. Den ökade kostnaden för skolskjuts bedöms 
vara försumbar då utbyggnaden planeras att lokaliseras i centrala Kode. Då planarbetet för 
ny skola i Kode redan påbörjats kommer kostnader för skola inte att räknas med i FÖPen. 
 
Vård- och omsorgslägenheter  
I kommunen finns ett behov av fler vård- och omsorgslägenheter. Äldreomsorgen har hela 
kommunen som upptagningsområde och är inte bunden till att bygga ut i Kode. Däremot 
behöver de finnas ytor som kan avsättas för den typen av verksamhet i framtiden. För 
äldreomsorgen är marknadens förmåga att leverera trygghetsboende/seniorlägenheter 
viktigt. Med tillgänglighetsanpassat boende och hemtjänst kan man bo hemma längre och 
behöver inte en biståndsbedömd äldreomsorgsplats lika tidigt. I Kode ligger Solberg 
äldreboende Äldreboendet kommer att byggas ut med 22 nya lägenheter 2023 - 2024. I det 
fall kommunen bygger nya vård- och omsorgslägenheter i Kode bedöms kostnaden till cirka 
96 miljoner kronor.  
 
Bostäder med särskild service (BMSS)  
Behovet av gruppbostäder enligt BMSS för personer med intellektuella eller psykiska 
funktionsnedsättningar har under flera år varit större än tillgången. I tidigare investerings- och 
lokalresursplaner anges att kommunen har ett fortlöpande behov att få fram bostäder för 
personer som behöver särskilt stöd. Kön till sådana bostäder är idag relativt lång i förhållande 
till de planerade leveranserna av nya bostäder. Kostnaden för ny-/ombyggnation av bostäder 
med särskild service bedöms till cirka 20 miljoner kronor.   
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ÖVRIG INFRASTRUKTUR  
 
Bohusbanan  
Fem kommuner (KUSTO kommuner) i Bohusstråket, har arbetat för att Södra Bohusbanan 
ska in i nationell transportinfrastrukturplan 2022–2032, men den finns inte med i nuläget. 
Planen är att Bohusbanan ska byggas ut med dubbelspår alternativt partiellt dubbelspår. 
Kostnaden för dubbelspår alternativt partiellt dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund 
är oklar då det är ett tidigt skede. Investeringsmedel bör finnas tillgängliga i nationella plan. 
En utbyggnad av Bohusbanan kommer sannolikt även att innebära att stationsområdet 
behöver integreras med busstationen och ny planskildhet för kollektivtrafikresenärer.  
 
Skagerrakbanan  
Kungälvs kommun ingår i ett konsortium som arbetar för ett genomförande av en 
höghastighetsbana mellan Göteborg och Oslo. Utifrån nuvarande utredningsmaterial föreslås 
tåget att passera Kode på östra sidan motorvägen. Detta kan komma att innebära 
inskränkning av markanvändningen för verksamhetsområdet eller befintliga bostäder. 

VA-systemet  
Det bedöms möjligt att VA-ansluta föreslagen exploatering inom FÖP-området till kommunalt 
VA. För att ansluta vissa delar av föreslagen exploatering inom FÖP-området kommer det 
sannolikt att krävas investeringar för att öka kapacitet på vissa delar av befintligt VA-system 
(inklusive dagvatten). Tillkommande bebyggelse kommer att införlivas i kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och där det finns behov även 
verksamhetsområde för dagvatten.  

Exploatering inom FÖP-området kommer att kräva investeringar för VA-kollektivet. 
Nödvändig utveckling och utbyggnad av VA-systemet kommer succesivt att hanteras genom 
kommunens investeringsbudget. Intäkter till VA-kollektivet uppkommer i samband med att 
fastigheter ansluts till VA-systemet. VA-huvudmannen kommer efter att förbindelsepunkter 
för vattentjänster upprättats och meddelats, att debitera berörda fastighetsägare 
anläggningsavgifter enligt då gällande VA-taxa. VA-huvudmannen kommer även att debitera 
anslutna fastigheter brukningsavgifter enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  

Byggnation av nya delar av VA-systemet bidrar till kommunens samlade skulder eftersom 
utbyggnaden kortsiktigt finansieras genom kommunens lånade medel. Skulderna betalas av 
genom intäkter som kommer från det samlade VA-kollektivet. Efter FÖPen behöver det tas 
fram förslag på systemlösning för VA inom FÖP-området och kostnaderna för VA-
investeringarna kan läggas in i budget. Intäkter och kostnader för utveckling och utbyggnad 
av VA-systemet är kopplade till VA-kollektivet varför dessa inte ingår i den ekonomiska 
kalkylen.  
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MARKNADSANALYS – KUNGÄLVS KOMMUN  
Kungälvs kommun är attraktiv och en del i Göteborgsregionens växande utveckling. 
Kommunens invånare pendlar smidigt till Göteborg samtidigt som det i kommunen finns ett 
varierat utbud av aktiviteter. Kommunen är även attraktiv för företag att etablera sig i.  

Befolkningsutveckling Kungälvs kommun 

 År 2000 År 2021  

Antal invånare 37 191 48 457 Ökning med 30 procent 

  

Befolkningsprognos Kungälvs kommun år 2021 år 2030  

 År 2021 År 2030  

Antal invånare 48 457 58 411 Ökning med 20 procent 

 

Befolkningsprognosen bedömer att den genomsnittliga folkökningen kommer att vara cirka 1 
100 personer per år vilket är en hög ökningstakt.  

 

Källa: Statisticon – Kungälv, 2021  

 

Medelpriset för småhus i Kungälv mellan 2011–2021 har ökat med 88 procent, enligt SCB, 
vilket indikerar en hög efterfrågan på fastigheter. Därmed bedöms genomförbarheten vara 
god då det finns en stor efterfrågan på fastigheter för exploatering. För att upprätthålla en 
fortsatt hög efterfrågan på fastigheter är det viktigt att kommunen planerar för att bygga ut 
FÖPen i ej för stora etapper. Kommunen bör även planera för när respektive 
utbyggnadsområde ska exploateras då exploateringen ger följdeffekter gällande utbyggnad 
av gator, gång- och cykelbanor, vatten och avlopp med mera.  

 
GENOMFÖRANDE  
Utbyggnadsområdena planeras ägas till cirka 20 procent av kommunen och 80 procent av 
övriga markägare. En osäkerhetsfaktor föreligger vad gäller genomförande av bebyggelse i 
utbyggnadsområden som inte ägs av kommunen. Dessa markägare kan vara negativt 
inställda till att bebygga utbyggnadsområdena vilket därmed medför att Kode inte växer som 
planerat i invånarantal och i antal bostäder. Områden som inte ägs av kommunen kan i vissa 
fall komma att förvärvas av kommunen i ett tidigt skede, innan detaljplan påbörjas.  

Förekomsten av fornlämningar och föroreningar och andra liknande kostsamma faktorer på 
utvecklingsområdena är inte behandlat i FÖPen utan det får behandlas i samband med att 
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detaljplan påbörjas. I det fall man påträffar kostsamma faktorer finns det en risk att 
kostnaderna är för höga för att det ska vara lönsamt att genomföra exploateringen.  

Kommunen kommer att, i respektive fall, teckna exploateringsavtal med byggherrar på mark 
som ägs av övriga för att fastställa förutsättningarna och intentionerna med byggnationen 
och detaljplanen.  

Det negativa stadsbyggnadsnettot kan till viss del minskas genom att följdinvesteringar för 
kommunala lokaler istället överlåts till privata aktörer. I det fall kommunen låter en privat 
aktör uppföra en lokal som kommunen hyr in sig i finns risk att det blir kostsammare för 
kommunen på lång sikt. Det är viktigt att kommunen gör en grundlig ekonomisk bedömning 
innan man tar ett sådant beslut. Kommunala följdinvesteringar gällande 
infrastrukturkostnader kan minska genom att exploatörer är med och medfinansierar den del 
av kostnaden som exploatören bedöms orsaka genom sin byggnation. Kommunen har även 
möjlighet att söka statliga bidrag för infrastrukturåtgärder, läs mer under rubriken 
”FÖLJDINVESTERINGAR”. Kommunen har möjlighet att ansöka om 50 procent finansiering.  

Bohusbanans eventuella utbyggnad är en viktig faktor som, om den genomförs, kommer att 
öka värdet på fastigheter generellt då pendlingen kommer att gå snabbare med fler 
avgångar. Då det råder en stor osäkerhet huruvida Bohusbanan kommer att byggas ut tas 
inte utbyggnaden med i den ekonomiska bedömningen. En utebliven utbyggnad kan medföra 
att Kode inte utvecklas som FÖPen föreslår då det finns risk för att efterfrågan på bostäder, 
kontor, handel och service är för låg.  

Inom FÖPen har huvuddelen av de befintliga detaljplanerna kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats, de övriga detaljplanerna har enskilt huvudmannaskap. Kommunens uppfattning 
är att de nya utbyggnadsområdena ska, till huvuddelen, ha kommunalt huvudmannaskap. 
Det kan finnas några utbyggnadsområden där, enligt nuvarande lagstiftning, särskilda skäl 
finns för enskilt huvudmannaskap. Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för 
utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats inom detaljplaneområdet. Vid enskilt 
huvudmannaskap ansvarar fastighetsägarna gemensamt för utbyggnad, drift och underhåll 
av allmän plats inom detaljplaneområdet. En ny detaljplan med kommunalt huvudmannaskap 
för allmän plats ger kommunen möjligheten att ta ut gatukostnader för de fastigheter som har 
nytta av anläggningarna och som ligger inom detaljplanens område.    
 
NOLLALTERNATIV  
Nollalternativet handlar om vad som är planerat i det fall FÖPen inte skulle gälla. I 
kommunens översiktsplan från 2010 föreslås Kode i första hand att växa genom förtätning 
och ny bebyggelse i direkt anslutning till den befintliga. Inriktningen för framtida 
bostadsbyggande i Kode bör vara ett blandat utbud vad gäller upplåtelseformer och 
bostadstyper i varje område. Ett stärkt centrumområde på ömse sidor av stationen är av stor 
betydelse för Kodes framtida utveckling. Genom att stärka serviceorten med bebyggelse kan 
befolkningsunderlaget öka och bidra till en utveckling av service och kollektivtrafik. Innan en 
ny planskild korsning finns i Kode är någon ny exploatering inte möjlig i tätorten. Kodes 
attraktivitet kan minska om det inte finns tillräckligt med planerade utbyggnadsområden både 
på kort och lång sikt. Färre antal invånare medför sämre kollektivtrafik vilket kan medföra att 
serviceorten bli mindre attraktiv att bo i, det medför även sannolikt försvagade kommunala 
skatteintäkter och ökade kostnader för kommunal service. Brist på planlagd mark för 
verksamheter, kontor och handel gör det svårare för näringslivet att etablera sig.    
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SAMMANFATTNING

I följande rapport har riktlinjer och indikatorer för 
hållbar täthet i stationsnära lägen i Göteborgsregio-
nen sammanställts. Riktlinjerna och indikatorerna 
baseras på rekommendationer från UN-Habitat och 
tidigare underökningar av markanvändning och 
täthet i en nordisk kontext, bl.a Mervärdeskapande 
stadsutveckling (Göteborgs stad, GR et al 2017). Sta-
tionsnära lägen har definierats som ytor inom en km 
från järnvägsstation.

För att undersöka och exemplifiera vilka möjligheter 
det finns för regionens stationssamhällen  att både 
förtäta och samtidigt uppnå riktlinjerna för hållbar 
täthet har både en kartläggning av nuvarande täthet 
och dess samband med serviceutbud inom regionens 
stationssamhällen och en förtätningsanalys av Yt-
terby stationssamhälle genomförts. 

Kungälvs kommun och GR har ett överenskommet 
samarbete i EU-projektet SMART-MR där stations-
samhället Ytterby ingår som fallstudie i projektet. 
Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en för-
djupad översiktsplan för Ytterby, som bland annat 
ska redogöra för hur Ytterby kan förtätas inifrån och 
ut samt genom planering öka andelen kollektivtra-
fikresenärer. 

Kartläggningen av täthet och service i regionens 
stationssamhällen visar på att sambandet mellan 
mängden boende och arbetande och utbudet av ur-
bana verksamheter är starkt. När det kommer till 
mångfald av service behövs emellertid också en viss 
blandning av  boende och arbetande. 

Men för att uppnå hållbar täthet behövs också en 
viss fördelning av markanvändning så att inte för-
tätningen går ut över behovet av tillgänglig offentlig 
grönyta, trafikyta etc. Riktlinjerna för hållbar täthet 
innehåller därför också i grova drag indikatorer för 
markanvändningen i stort inom de stationsnära om-
rådena.

Riktlinjerna för hållbar täthet har här summerats 
i ett antal indikatorer som berör såväl områdes-
exploatering, blandning av boende och arbetande, 
markanvändning och avstånd till Centralstationen. 
Hänsyn har också tagits till stationssamhällenas 
storlek. Som  indikator för täthet används här områ-
desexploatering. 

I förtätningsscenariot för Ytterby visar det sig att 
Ytterby har en förtätningspotential på 4 000 till-
kommande bostäder inom 1 km från stationen. 

Förtätningsscenariot bygger på att 50 % av den tota-
la byggbara marken inom 500 meter från stationen 
har reserverats för bostäder och resten till lokalyta 
och samhällsservice. Mellan 500- 1 000 meter från 
stationen har 25 % av den byggbara marken reserve-
rats för lokalyta och samhällsservice. Givet att varje  
arbetande person, såväl inom samhällsservice som  
inom privat sektor i snitt behöver 50 kvm, ger  förtät-
ningsscenariot ett tillskott på 4 000 arbetande inom 
1 000 meter från stationen. 

Utifrån snittet två boende per bostad ger alltså för-
tätningsscenariot ett totalt tillskott på 12 000 bo-
ende och arbetande inom 1 000 meter från stationen. 

Om Kastellegården 1:1 dessutom inkluderas som 
förtätningsyta i förtätningsscenariot  skulle antalet 
bostäder inom 1 km från Ytterby station dessutom 
öka avsevärt. 

Vid sidan av riktlinjer för hållbar täthet bygger för-
tätningsscenariot på 32 olika begränsningar för för-
tätning som sammanställts i nära samarbete med 
Kungälv kommun. 

 
Förtätningsanalysen, med Ytterby 
som exempel, visar på goda för-
utsättningar att uppnå föreslagna 
riktlinjer om hållbar täthet i  
regionens stationssamhällen 
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”Viktiga stadsbyggnadsverktyg för att minska ut-
släppen av växthusgaser är täthet, funktions-

blandning, konnektivitet och tillgänglighet”

IPCC, 2015, Climate change 2014: Mitigation of Climate Change
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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE

Kungälvs kommun och GR har ett överenskommet 
samarbete i EU-projektet SMART-MR där stations-
samhället Ytterby ingår som fallstudie i projektet. 
EU-projektet syftar till att utveckla riktlinjer och 
hållbara åtgärder för att uppnå hållbara transport-
system. Kungälvs kommun arbetar med att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för Ytterby, som bland 
annat ska redogöra för hur Ytterby kan förtätas ini-
från och ut samt genom planering öka andelen kol-
lektivtrafikresenärer. 

Med denna bakgrund vill nu GR och Kungälvs kom-
mun gemensamt ta fram ett lämpligt generellt tät-
hetstal för stationssamhällen i Göteborgsregionen 
och undersöka vilka möjligheter och konsekvenser 
som en sådan täthet skulle få för Ytterby. 

Vidare vill kommunen och regionen även få ytterli-
gare planeringsstöd för hur ökad täthet och bland-
ning ska kunna uppnås i stationssamhällen för ökad 
stadskvalitet och minskad miljö- och klimatpåver-
kan i transportsystemet.  

STUDIENS INNEHÅLL

FÖRSL AG PÅ GENERELL A RIKTLINJER FÖR TÄTHET I STA-

TIONSSAMHÄLLEN

Lämplig täthet och fördelning av markanvändning 
för samhällen med 5 000-15 000 invånare föreslås 
här utifrån befintliga studier i såväl Göteborgsre-
gionen, Skåneregionen, Stockholmregionen och UN 
Habitats  rekommendationer. Riktlinjerna ställs i 
relation till såväl stadskvalitet och transportvanor. 
Riktlinjer för täthet ges här för såväl tomtexploa-
tering och områdesexploatering. Riktlinjerna ska 
också vara avhängda gångavståndet till snabb kol-
lektivtrafik. 
 

FÖRSL AG PÅ FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY

Utifrån lämplig täthet och fördelning av markan-
vändning tas sedan ett förtätningsscenario fram 
för Ytterby, inom nära avstånd från stationen. För-
tätningscenariet baseras här på en förenklad analys 
av begränsningar vad gäller byggbar mark och driv-
krafter i form av kommunens fördjupade översikts-
plan och resultatet från ”Värdeskapande stadsut-
veckling”. Konkret inrymmer förtätningsscenariot  
ett antal lämpliga förtätningsytor som med lämplig 
tomtexploatering uppfyller uppsatta riktlinjer om 
hållbar täthet.  

KONSEK VENSANALYS YTTERBY

Här analyseras konsekvenserna vad gäller funna 
stadskvaliteter i Värdeskapande stadsutveckling 
(urbana verksamheter och närhet till snabb kollek-
tivtrafik). Utifrån referenser till andra studier kan 
även förtätningscenariets betydelse för transport-
vanor bedömas. Konsekvenser även för de stadsde-
lar som inte innehåller förtätning ska belysas. 
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BEGREPPSFÖRKLARING

ANDEL BEBYGGD MARK 

Mäts här som den yta som byggnaderna upptar på 
marken dividerat med den total markytan i ett om-
råde. Det är alltså all mark som inte är uterum. Om 
andelen bebyggd mark blir för stor finns det inte nöd-
vändig mark till uterum. 

ANDEL OFFENTLIG PLATSMARK

Ett enkelt sätt att beskriva hur mycket markyta som 
avsätts för offentliga platser i ett område är hur stor 
andel av den totala markytan som de offentliga plat-
serna upptar. 

BEFOLKNINGSTÄTHET

Beskriver koncentrationen av boende och arbetan-
de inom ett visst avstånd.

BTA

Bruttoarea. Summan av alla våningsplans yta. 

ENSKILD UTEMIL JÖ

Utemiljö som tillhör ett hushåll eller en bostad. Till 
exempel trädgård eller uteplats.

EXPLOATERINGSTAL

Exploateringstal är ett täthetsmått som innebär att 
bruttoarean inom ett avgränsat område divideras 

med markytan inom samma område.

FRIYTA

All mark utomhus som inte upptas av gator, vägar 
eller annan infrastruktur. Till exempel parker, torg, 
naturområden, trädgårdar och innergårdar.

GATURUM

Offentligt tillgängligt rum som huvudsakligen an-
vänds för transport. Innehåller yta för gångtrafik 
och ofta även för fordonstrafik. Innehåller även yta 
för vistelse, ofta på trottoar.

GEMENSAM UTEMIL JÖ

Utemiljö som tillhör en avgränsad grupp, till exem-
pel bostadsgård eller skolgård.

GIS

GIS står för geografiska informationssystem och av-
ser digitala informationssystem för hantering och 
analys av lägesbundna data. Enkelt uttryckt kan GIS 
sägas vara en kombination av kartor och tabellinfor-
mation som lagras och hanteras digitalt.

GRÖNOMRÅDE

I huvudsak vegetationstäckt offentlig plats/friyta. 
Till exempel park eller naturområde.

BTA MOTSVAR AR VÅNINGSYTA

BTA (bruttoarea) beskriver summan av ytan av alla våningsplan 

inom till exempel en byggnad, fastighet eller tomt.

INLEDNING / 7
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TOMT- RESPEKTIVE OMR ÅDESEXPLOATERING

HEKTAR

10 000 kvadratmeter. En ruta på 100 x 100 meter.

KVARTER

En eller flera fastigheter som avgränsas av ett tyd-
ligt offentligt rum som gata, park eller vatten.

OFFENTLIG PLATS 

Friyta som är offentligt tillgänglig, enligt ordnings-
stadgan.

OMRÅDESEXPLOATERING

För att mäta täthet har måttet områdesexploate-
ring här använts. Områdesexploatering är områ-
dets våningsyta delat på områdets markyta. Med en 
områdesexploatering på 1,0 finns alltså lika mycket 
våningsyta som det finns markyta. Områdesexploa-
tering styrs dels av hur stor andel av markytan som är 
bebyggd och antalet våningar på respektive kvarter. 
Det är därför som kvarterstaden inte behöver vara 
lika hög som punkthusbebyggelse. I punkthusbebyg-
gelsen lämnas normalt sett mer mark obebyggd.  

PRIVAT UTEMIL JÖ

Utemiljö med begränsad tillgänglighet som inte 
upplevs som offentlig. Privat utemiljö kan delas in i 
enskild och gemensam.

SCENARIO

Ett scenario är en simulering av en framtida ut-
veckling. Scenarioanalys innebär att man beskriver 
möjlig utveckling utifrån ett antal variabler. Variab-

lerna är ofta frågor som det råder osäkerhet kring, 
men som samtidigt är avgörande för den framtida 
utvecklingen.

TOMT

Markområde som är fast egendom med tillhörande 
fastighetsbeteckning. Kan bestå av en eller flera 
fastigheter.

TOMTEXPLOATERING

Tomtexploatering är tomters våningsyta delat på 
tomternas markyta.

UTEMIL JÖ

Yta i en staden som inte upptas av bebyggelse. Till 
exempel parker, torg, naturområden, gator, innergår-
dar och trädgårdar.

OLIK A VÅNINGSANTAL, SAMMA TOMTEXPLOATERING

Exploateringstal ska inte förväxlas med byggnadsutformning. Här är 

fyra tomter med samma tomtexploateringstal på 2,0 men med helt olika  

byggnadsutformning och våningsantal.

3 våningar 5 våningar

6 våningar 24 våningar
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BEHOVET AV MÄTBARHET I STADSBYGGANDET

Göteborgsregionen står inför stora stadsbyggnads-
utmaningar. Samtidigt som ambitiösa bostadsmål 
ska uppfyllas behöver också den samlade stadsut-
vecklingen i regionen utgöra en del av lösningen på 
stora samhällsutmaningar: en mer sammanhållen 
stad, ett hållbarare transportsystem, bättre hälsa 
och konkurrenskraft för att attrahera fler männ-
iskor och företag. För att bli bättre på att kvalitets-
äkra planerad markanvändning och stadsmiljö  har 
såväl enskilda kommuner som Göteborgsregionen 
påbörjat arbetet med att finna lämpliga metoder att 
mäta  stadsform för att bättre förstå hur planer ef-
terlever uppsatta mål (Göteborgs stad 2017). För att 
metoderna, måtten och gränsvärdena ska vara an-
vändbara behöver de både vara enkla nog  för att vara 
lättanvända i den dagliga planeringen  och samtidigt 
vetenskapligt förankrade för att vara robusta och 
trovärdiga. 

Inom alla samhällets områden: sjukvård, skola, före-
tagande, används mått och indikatorer för att kunna 
säkerställa kvalitet och jämförbarhet. Mycket av det 
som idag uppskattas av boende i olika stadsdelar är 
också ett resultat av konkret mätbart kravställande 
från stadsbyggnadskontoret, som till exempel le-
vande gatumiljöer, närheten till service och kultur i 
den täta staden och barnvänligheten och grönskan i 
Miljonprogrammet. 

Det finns mycket forskning på hur den byggda mil-
jön påverkar städers hållbarhet och livskvaliteter. 

Stadsbyggnadsforskningen visar gång på gång att-
utformningen av vår stads miljö har betydelse för 
hur den fungerar, för sociala och ekonomiska värden 
möjliggör ekonomiskt och social kapital att växa. 

Detta är också framlyft av FN:s råd för stadsutveck-
ling UN Habitat. I New Urban Agenda (2016), som 
baseras på FN:s 17 hållbarhetsmål (2016), beskrivs 
betydelsen av bebyggelsen, de offentliga rummen 
och infrastrukturen och hur de samspelar. UN Ha-
bitat  har också, med stöd i forskningen, tagit fram 
egna rekommenderade indikatorer för exempelvis 
täthet, funktionsblandning och offentlig plats. 

Den nyligen genomförda studien ”Värdeskapande 
stadsutveckling” (Göteborgs stad et al 2017) visar 
att det är just planeringen och utformningen av den 
offentliga stadsmiljön men också den regionala kol-
lektivtrafiken, dvs det som  både regionen och kom-
munen styr över, som är mest värdeskapande. 

VAD ÄR EN INDIKATOR?

En ”indikator ” är enligt Svenska Akademins ord-
lista ”medel för påvisande av något eller mätning av 
mängd”. Det betyder i praktiken ett analysverktyg 
som används för att mäta något meningsfullt. För 
stadsplaneringen kan det betyda exempelvis hur 
mycket grönyta det finns i ett område, för att vi vet 
att mängden grönyta har betydelse för hälsa och 
luftkvalitet .

Göteborgsregionens kommuner måste kunna säker-
ställa en hållbar stadsutveckling, och det med stöd 
i den senaste forskningen om hur städer fungerar. 
Som inom andra samhällsområden görs detta enk-
last och mest transparent med hjälp av tydliga mått 
och indikatorer. De ska vara enkla att använda och 
förstå men de måste vara så precisa och avancerade 
att de fångar stadens komplexitet. En indikator är 
alltså en kunskapsbärare och ett styrmedel. Använ-
dandet av indikatorer, att väga och vikta kvantiteter 
och kvaliteter, är grunden för en rationell besluts-
process och har alltid varit en fundamental del av 
stadsbyggnadskonsten.

RESULTATET FR ÅN UTREDNINGEN MERVÄRDESSK APANDE 

STADSUTVECKLING
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Det finns i dag en bred konsensus om 
behovet av tillräcklig täthet för att 
uppnå såväl en större andel hållbara 
transporter och efterfrågad stadskva-
litet som gör regionen mer konkurrens-
kraftig. Med följande indikatorer till 
hjälp kan en hållbar täthetsnivå uppnås 
samtidigt som övrig markanvändning 
ger grundläggande förutsättningar för 
attraktiv stadsmiljö.

Följande indikatorer har baserats på såväl rekom-
mendationer från UN Habitat (UN Habitat 2014) 
och tidigare underökningar av markanvändning och 
täthet i en  nordisk kontext (Spacescape Asplan Viak 
2016, Göteborgs stad och GR et al 2016). En mindre 
referensstudie om täthet i regionens stationssam-
hälle har även utförts för att undersöka indikatorer-
nas rimlighet i det lokala sammanhanget.

Indikatorerna för hållbar täthet i stationssamhällen 
bygger på lämpliga exploateringstal i relation till av-
ståndet från station. I övrigt  anges också indikato-
rer för blandning av boyta och lokalyta samt  fördel-
ning av markyta mellan olika användningsområden. 
Summerat ger indikatorerna en vägvisning och ram 
för att både utveckla en högre andel hållbara trans-
porter och efterfrågad stadskvalitet. 

RIKTLINJER FÖR HÅLLBAR TÄTHET I STATIONSSAMHÄLLEN
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30-40 % 
kvartersmark

40-60 % 
lokalyta

20-30 % 
offentlig gatumark

10-40 % 
lokalyta

< 10 % 

övrig mark

> 15 % 

offentlig platsmark

    

          >0,25 e-tal  
              i mindre tätorter 

   >0,5 e-tal  
   i större tätorter

       >0,5 e-tal  
         i mindre tätorter 

>1,0 e-tal  
i större tätorter
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service). 0,5 föreslås därmed som en undre gräns 
för tillräckligt hållbar täthet i stationssamhällena 
inom 500 meter från stationen. I de större tätorterna 
där drivkrafterna är starkare för förtätning (över 15 
000 invånare)och där områdesexploateringen över-
stiger 0,5, kan 1,0 användas som lämplig indikator. 
(ref stadskärnan i Alingsås och  Vasastaden i cen-
trala Göteborg). Med 1,0 ges möjligheten till en både 
tät sammanhängande  och grön stad samtidigt som 
bebyggelsens skala i våningshöjd kan anpassas till 
småstadens skala och tillräckligt stora gårdar kan 
skapas på kvartermark. Med 1,0 inom 500 meters 
avstånd från stationen nås även UN Habitats re-
kommenderade täthet på 150 pers/hektar (UN habi-
tat 2014). I området mellan 500 och 1 000 meter från 
stationen föreslås halva områdesexploateringen re-
lativt indikatorn för exploatering inom 500 meter då 
marknadskrafterna här inte är lika starka. 

För att stötta en hög andel hållbara 
transporter och stadskvalitet behövs 
först och främst en tillräcklig täthet 
inom nära avstånd från stationen. 

RIKTLINJE 1: > 0,5 I OMRÅDESEXPLOATE-

RING INOM 500 METER FRÅN STATION I 

MINDRE TÄTORTER

> 1,0 I OMRÅDESEXPLOATERING INOM 500 

METER FRÅN STATION I STÖRRE TÄTORTER

RIKTLINJE 2: > 0,25 I OMRÅDESEXPLOA-

TERING MELLAN 500-1 000 METER FRÅN 

STATION I MINDRE TÄTORTER

> 0,5 I OMRÅDESEXPLOATERING MELLAN 

500 - 1 000 METER FRÅN STATION I STÖR-

RE TÄTORTER

Tillkommande täthet långt bort från stationen ökar 
bilberoendet medan koncentrerad täthet inom gång-
avstånd både ökar stadskvaliteterna och minskar 
bilberoendet. Mark med närhet till station är med 
andra ord en begränsad resurs som bör förvaltas 
med särskilt stor hänsyn till de regionala och kom-
munala målen om hållbar och värdeskapande stads-
utveckling. En mer koncentrerad täthet kring statio-
nen ger också andra mervärden i form av minskade 
kostnader för nya väginvesteringar och bevarande 
av värdefulla rekreationsområden och jordbuksmar-
ker kring stationssamhällen. 

En mer omfattande exploatering inom nära avstånd 
från spårstationerna i de i dag  glesa och små sta-
tionssamhällena längs Bohusbanan skulle också 
potentiellt ge underlag för ökade investeringar i kol-
lektivtrafik och därmed bättre förbindelser till öv-
riga regiondelar med pendeltåg. Genom mer koncen-
trerad täthet till de stationsnära lägena skulle  också 
kostnaden för lokal kollektivtrafik minska, relativt 
en mer utspridd framtida bebyggelseutveckling. 

I rapporten stationsnära lägen definieras 1 km som 
yttre gräns för stationsnära lägen (Länsstyrelsen 
i Skånes Län 2010). Samtidigt visar studier att be-
nägenheten att använda kollektivtrafik är dubbelt 
så hög om avståndet till stationen är mindre än 600 
meter. Likväl visade sig 500 meter vara ett maximalt 
avstånd för att generera värde på småhusmarknaden 
i Göteborgsregionen (Göteborg stad och GR 2016). 
Det finns därför anledning att skilja på mycket sta-
tionsnära och stationsnära lägen och ställa högre 
krav på täthet inom 500 meter än inom 1 km, sam-
tidigt som  förtätningen inom 1 km bör prioriteras 
framför exploatering i övriga delar av tätorten. 

Som indikator för exploatering används här områ-
desexploatering. Områdesexploatering avgörs av hur 
mycket BTA (våningsyta) det finns relativt den to-
tala markytan inom ett område. I kartläggningen av 
täthet i regionens stationssamhällen visade det sig 
att en områdesexploatering på ca 0,5 inom 500 me-
ters avstånd från stationen gav ett skattat utbud på 
fem av fem av servicekategorier (Livsmedelsbutik, 
övrig handel, kafé/restaurang, kultur, kommersiell 
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RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS EXPLOATERING
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K ÄLL A: UN HABITAT (2014)
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REFERENSER PÅ OMRÅDESEXPLOATERING
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Hammarbyhöjden Alingsås stadskärna

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5

Sigtuna Inom Vallgraven  

Rekommenderad områdesexploatering inom 500 m

Rekommenderad områdeexploatering mellan 500 - 1 000 m

Vallastaden
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FRÅN E-TAL TILL BOSTÄDER
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Områdesexploatering 0,5 Områdesexploatering 1,0

Täthetsmått Inom fågelavstånd 

500 m (π500²)

Per hektar  

(100x100 m)

Inom fågelavstånd 

500 m (π500²)

Per hektar  

(100x100 m)

Markyta (m2) 785 000 10 000 785 000 10 000

Områdesexploatering 0,5 0,5 1 1

Total BTA (våningsyta) 390 000 5 000 785 000 10 000

Andel boende 50 % 50 % 50 % 50 %

Andel arbetsplatser 40 % 40 % 40 % 40 %

Andel samhällsservice 10 % 10 % 10 % 10 %

BTA boyta 200 000 2 500 400 000 5 000

BTA lokalyta 160 000 2 000 320 000 4 000

BTA samhällsservice 40 000 500 80 000 1 000

Antal boende 3 900 (50 m2/pers) 50 7 800 100

Antal arbetande* 2 900 (50 m2/pers) 33 5 800 65

Befolkning total 6 900 80 13 600 165

Bostäder (2 pers/bostad) 2 000 25 4 000 50

FR ÅN E-TAL TILL BOSTÄDER

Tabellen visar på hur olika täthetsmått och exploateringsgrad kan över-

sättas i antal bostäder och befolkning

Tabellen till höger visar hur mängden boende och 
arbetande kan beräknas, givet vanliga förekom-
mande täthetsmått och täthetsnivåer. Genom 
att multiplicera områdesexploateringen med 
markytorna fås en total mängd BTA (våningsyta) 
fram. Denna  fördelas sedan på boende och arbe-
tande inom privat sektor och samhällsservice. 
För att beräkna antalet boende och arbetande 
inom de olika avstånden har 50 kvm BTA per 
person använts såväl för boende och arbetande. 
Arbetande inom samhällsservice har emeller-
tid undantagits då det inte funnits tillräckligt 
med statistiskt underlag för att beräkna kvm 
BTA per anställd inom denna sektor. Givet dessa 
antaganden ger riktlinjerna för exploatering en 
potential för 13 500 boende och arbetande inom 
1 km från statonen  i nuvarande mindre tätor-
ter (5 - 15 000) och 27 000 boende och arbetan-
de i större tätorter (över 15 000 invånare idag). 

0,5 I OMR ÅDESEXPLOATERING GER:

80 boende och arbetande* 
per hektar

1,0 I OMR ÅDESEXPLOATERING GER:

160 boende och arbetande*
per hektar

* I beräkningen av antalet boende och arbetande har inte antalet ar-

betande inom samhällsservice  (skolor, vård, omsorg) tagits med. Dä-

remot har en schablonandel på 10 % av total BTA avsatts för dessa 

verksamheter.
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Täta, men också gröna och tillgängliga 
städer kan bidra till att minska utsläp-
pen av växthusgaser och förbättra 
luftkvalitet. De kan minska bilbero-
endet och förbättra folkhälsan då fler 
stimuleras till att gå, cykla och använda 
kollektivtrafik.

RIKTLINJE 3: 30-40 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV KVARTERSMARK INOM 1 KM 

FRÅN STATION

RIKTLINJE 4: 20-30 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV OFFENTLIG GATUMARK INOM 1 

KM FRÅN STATION

RIKTLINJE 5: MINST 15 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV OFFENTLIG PLATSMARK INOM 1 

KM FRÅN STATION

RIKTLINJE 6: MAX 10 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV ÖVRIG MARK

För att skapa en attraktiv stad behövs en markan-
vändning som ger både tillräckligt med utrymme för 
kvartersmark, parker och gator. 

Stadsbyggnadsforskningen (Exempelvis Florida 
2006 och Speck (2012) har visat på att de lokala 
stadskvaliteterna har haft stor betydelse för vilka 
städer som växer mer än andra. Studier av bostads-
marknaden i Stockholm, Göteborg och Halmstad 
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har visat att efterfrågan av bostäder till stor del drivs 
av gångavståndet till såväl utbud av urbana verk-
samheter, parker och snabb kollektivtrafik (TMR 
(2011), Halmstads kommun (2014) och Göteborgs 
stad och GR (2016). En förutsättning för att uppnå 
riktlinjerna om exploatering inom nära avstånd från 
stationen , samtidigt som tillräckligt utrymme ska-
pas för gator och kvalitativa grönområden, är att åt-
minstone  30 -40 % av marken är kvartermark. Med 
mindre kvartersmark än så behövs å andra sidan 
sett en mycket hög tomtexploatering för att uppnå 
riktlinjerna för hållbar täthet. En tomtexploatering 
som då kan leda till både sämre gårdar och en stor-
skalighet i bebyggelsen som kan upplevas främman-
de givet stationssamhällena nuvarande småskalig-
het i bebyggelsen.

I ”Five principles for Streets as Public Spaces and 
Drivers of Urban Prosperity” (UN Habitat 2015) 
framgår det att 30 % av markytan behövs som ga-
tumark för att gatunätet ska få en tillräcklig kors-
ningstäthet för att anses vara gåvänlig. Korsnings-
tätheten har i flera forskningsstudier visat sig 
påverka gångandelen positivt (Ewing och Cervero 
2012). Som referens utgör gatumarken i Vasastaden 
30 % av all markyta inom stadsdelen. Samtidigt vi-
sar tidigare studier (Spacescape Asplan Viak 2016 ) 
att många idag gångvänliga stadsdelar, exempelvis 
Grunerlökka i Oslo inte når 30 % men väl över 20%. 
Spannet mellan 20 och 30 % gatumark kan därmed 
ses som en bra indikator för andel gatumark.

EXEMPEL PÅ EFFEKTIV FÖRDELNING AV MARK ANVÄNDNING

Närhet till värdefulla grönområden, till vatten och i 
synnerhet till parker är en betydelsefull stadskvali-
tet i såväl Stockholmsregionen och Göteborgsborgs-
regionen (Göteborgs stad och GR et al 2016 , TMR 
2011).Att ge plats för gröna stråk och grönrområden 
är också en viktig förutsättning för ekosystemtjäns-
ter, för effektiv hantering av dagvatten. UN Habitat 
har kommit fram till en rekommendation på minst 
15 procent offentliga platser (UN Habitat, 2014). Som 
referens når här täta stadsdelar som både  Hammar-
by sjöstad i Stockholm och Vasastaden en andel på 
över 20 %. Som  indikator föreslås här därför minst 
15 % inom 1 km från spårstation.

I realiteten finns dock oftast en hel del impedimen-
tytor med oklar användning. I och med framtida för-
tätning bör dessa restytor minimeras. Utifrån Spa-
cescapes tidigare studier (Spacescape 2015) kan 10 
% vara en rimlig gräns för dessa övriga ytor. 

RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS MARKANVÄNDNING

Kvartersmark
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Gatumark
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Blandning av boyta och lokalyta under-
stöder lokal arbetsmarknad, lokalt ser-
viceunderlag och mindre bilberoende.

INDIKATOR 7: 40-60 % AV KVARTERSMAR-

KEN BÖR VARA LOKALYTA INOM 500 METER 

FRÅN STATION 

INDIKATOR 8: 10-40 % AV KVARTERSMAR-

KEN BÖR VARA LOKALYTA INOM 500 - 1 000 

METERS AVSTÅND FRÅN STATION

I ”Five Principles for Streets as Public Spaces and 
Drivers of Urban Prosperity” rekommenderar UN 
Habitat 40-60 % lokalyta för att understöda lokal 
arbetsmarknad, lokalt serviceutbud och mindre bil-
beroende. Blandningen visar sig också vara en viktig 
indikator för hög gångandel i  Ewing och Cerveros 
metastudie  om transport och stadsbyggnad (Ewing 
Cervero 2012).  

I den danska studien ”Stationsnærhedspolitikken i 
hovedstadsområdet – baggrund och effekter” visar 
det sig att just arbetsplatsernas lokalisering till ett 
nära avstånd från stationerna var av stor betydelse 
för de arbetandes bilandel av resorna (Länsstyrel-
sen i skånes Läns 2012). I studien ”Värdeskapande 
stadsutvecklings” visade sig också närheten till 
snabb kollektivtrafik ha avgörande betydelse för  hy-
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RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS BLANDNING AV BOENDE OCH ARBETANDE

resnivån på kontor (Göteborgs stad, GR et al 2016). 

Med andra ord förefaller det vara av stor vikt att 
prioritera en hög andel lokalyta inom nära av-
stånd från stationer, dvs 500 meter. Likväl be-
hövs en viss andel lokalyta inom 1 000 meter, inte 
minst för att ge närhet till nödvändig samhällser-
vice. Här är dock den ekonomiska hållbarheten för 
kommersiella lokaler i regel lägre.

Kartläggningen av täthet i regionens stations-
samhällen visar på en relativt jämn fördelning 
mellan boende och arbetande inom 500 meter 
från stationerna. 

Att behålla en hög andel arbetande i de centrala 
delarna är en viktig strategi för den vidare utveck-
lingen av stationssamhällena. I synnerhet då det i 
många fall kan vara svårt att attrahera nya företag 
och verksamheter i samband med nybyggnation 
till mer perifera lägen av regionen. I samband med 
förtätning i mer centrala lägen är det av stor vikt 
att få till lokaler i gatuplan i de relativt mest kom-
mersiellt gångbara lägena. Ett exempel på sta-
tionssamhälle som lyckats väl med att integrera 
lokaler i samband med förtätning  av stationsnära 
lägen är Härryda kommun som framgångrikt om-
vandlat Mölnlycke Centrum till en levande plats 
med såväl handel, bostäder och lokaler.

FÖRTÄTNING MED BÅDE LOK ALYTA OCH BOYTA I  

MÖLNLYCKE CENTRUM 
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BEFOLKNING INOM 500-METERSRUTOR

1  300  600  900  1 200  1 500   1 800  2 100  2 400  >2 400

Syftet med den statistiska analysen är att undersöka 
i vilken utsträckning täthet av boende och arbetan-
de korrelerar med utbudet av urbana verksamheter i 
stationssamhällen inom Göteborgsregionen. De sta-
tistiska samband som vi presenterar används för att 
ge en ungefärlig bild av vilket utbud av urbana verk-
samheter som kan väntas i olika förtätningsscena-
rier i Ytterby. 

Den första bilden till höger visar befolkning (boende 
och arbetande) inom 500 x 500 metersrutor. All data 
i studien har baserats på information i dessa rutor. 
Då syftet med analysen är att studera hållbar täthet 
i stationssamhällen har 32 stationssamhällen ut-
anför mellanstaden i Göteborg samt Mölndals cen-
trala delar valts ut. Av dem ligger 30 stycken kring 
järnvägsstationer och två kring spårvägshållplatser 
(Roddförening och Saltholmen). Anledningen till 
att de två sistnämnda är inkluderade är att de faller 
utanför ovan angiven geografisk gräns för regionens 
mest centrala delar, samt att de, likt de övriga 30 sta-
tionssamhällena, har en kapacitetsstark kollektiv-
trafik. 

Valet av 500 x 500 metersrutor som representerar 
stationssamhället har gjorts genom att identifiera  
de rutor som ligger inom en cirkulär buffert av 500 
meter från stationen (se illustrationsexempel till hö-
ger). På så sätt får vi med all täthet som ligger inom 
500 meter. Nackdelen är att den täthet vi lägger på 
cirklarna i vissa fall kan vara längre bort från statio-

UTVALDA STATIONSSAMHÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN

Totalt 32 stationer i regionen utanför mellanstaden i Göteborgs och Möln-

dals centrala delar
ILLUSTR ATION HUR CIRKUL ÄR A BUFFERTAR INKLUDER AR 

DATA FR ÅN 500-METERSRUTOR

METOD OCH UNDERLAG
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nen (knappt 1 km). Med tanke på att många av miljö-
erna kring stationerna ofta saknar kontinuerlig tät-
het bortom 500 meter gör det dock att felkällan blir 
av begränsad storlek.

Den statistik på rutorna som vi har använt oss av är 
boende och arbetande,  mångfald av servicekatego-
rier och antal anställda inom urbana verksamhe-
ter. Data om servicekategorier beskriver hur många 
branscher som finns inom rutorna. De fem katego-
rierna är livsmedelshandel, sällanköpshandel, kul-
tur, restaurang och övrig kommersiell service. Om 
exempelvis alla dessa fem branscher finns represen-
terade i en ruta har rutan fått värdet fem. Finns det 
exempelvis endast tre restauranger inom en ruta har 
den rutan då värdet 1. 

Då underlag om det faktiska utbudet av urbana 
verksamheter saknas används här istället en skatt-
ning med hjälp av det  kända antalet arbetande inom 
urbana verksamheter. Med urbana verksamheter 
avses kulturverksamheter, restauranger, sällan-
köpshandel, övrig kommersiell service. Utifrån de 
tidigare sambandsanalyser som gjorts i Stockholm 
har urbana verksamheter i genomsnitt 8 arbetande. 
Utifrån den referensen antar vi samma att samma 
siffra är rimlig i Göteborgsregionen och dividerar 
således antalet arbetande inom urbana verksamhe-
ter med siffran åtta för att få fram ett skattat antal 
urbana verksamheter.

R² = 0,92
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SAMBAND MELL AN SK ATTAT OCH FAKTISKT ANTAL URBANA 

VERKSAMHETER 

Det skattade antalet urbana verksamheter baseras på antal arbetande 

inom 500 meter från stationssamhällena (n=32).

R² = 0,63

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

SAMBAND MELL AN SK ATTAD OCH FAKTISK MÅNGFALD AV 

VERKSAMHETER 

Den skattade mångfalden baseras på antal boende och blandning och 

arbetande i % inom  500 meter från stationssamhällena. (n=32).

ARBETANDE INOM URBANA VERKSAMHETER

0  50  100  150  200  250  300  350  400  >450

MAX MÅNGFALD AV VERKSAMHETER

 1      2      3     4      5



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Täthetsanalys Hållbar täthet i stationssamhällen

RESULTAT 
Vi har genom statistiska analyser hittat två intres-
santa samband mellan täthet och utbud av service i 
regionen.  Det första är antalet urbana verksamheter 
som till 92 % korrelerar med antalet arbetande inom 
500 meter från stationerna. Det andra sambandet 
är något svagare. Till 63 % kan antal boende i kom-
bination med blandningen av boende och arbetande 
förklara mångfalden av verksamheter.  Då service-
kategorierna bara är fem till antalet finns givetvis 
möjligheten att en mer nyanserad indelning med fler 
servicekategorier skulle kunna öka korrelationen. 
En noggrannare geografisk avgränsning av tätorter-
na  skulle möjligtvis också öka sambandet.

Resultatet visar ändå på ett grundläggande sam-
band mellan ökad lokal täthet i kombination med 
ökad blandning av boende och arbetande för att upp-
nå  ett mer hållbart underlag för service. 

Givet sambanden ovan skulle exempelvis Ytterby 
öka från idag tre till fyra servicekategorier  och från 
20 till 30 urbana verksamheter inom 500 meter från 
stationen, såvida antalet boende ökade med 100 och 
antalet arbetande med 700. Med 2 100 nya boende  
och 2 700 arbetande skulle Ytterby nå en skattad an-
del på fem av fem servicekategorier och cirka 50 ur-
bana verksamheter. Utifrån tabellen ”Från e-tal till 
bostäder” framgår det att 8 000 boende och arbetan-
de får plats inom 500 meter från stationen om om-
rådesexploatering är 0,5. 0,5 i områdesexploatering 
kan därför ses som tillräcklig täthet för åtminstone  
mindre stationssamhällen. 
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FÖRTÄTNINGSSCENARIO 
YTTERBY
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KOMMUNENS INRIKTNING FÖR YTTERBY

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 22FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 22

YTTERBYS STATIONSHUS

Ytterby är ett stationssamhälle med ca 8 000 bo-
ende och arbetande fem km från Kungälv. Nuva-
rande markanvändning inom gångavstånd från 
Ytterby station består främst av bostäder, en del 
verksamheter utmed järnvägen samt mindre cen-
trumverksamheter, en stor mataffär och kommu-
nal service. 

Då Ytterby ligger längs det prioriterade regio-
nala huvudstråket för kollektivtrafikstråk finns 
ett stort förtätningsbehov utifrån regionens och 
kommunens stadsbyggnadsmål. 

Ytterby är en knutpunkt i kollektivtrafiken då 
busstationen trafikeras med 13 linjer. Med tåg tar 
det dessutom 17 minuter till Göteborg centralsta-
tion. Kommunens inriktning i översiktsplanen  
från 2010 är att Ytterby bör förtätas inifrån och ut. 

Genom en kraftsamling av förtätning till de mer 
stationsnära lägena stärks det befintliga centru-
met och fler får möjlighet att klara sig utan bil till 
vardags. En koncentrerad förtätning leder dess-
utom till mindre slitage och utbyggnadsbehov  av 
befintligt vägnät. Konkret innebär en koncentre-
rad förtätning här det område som kan nås inom 
1 km från stationen. Därigenom går kommunens 
nuvarande planeringsinriktning för Ytterby hand 
i hand med de riktlinjer som här föreslagits för 
hållbar förtätning för stationssamhällen generellt 
i regionen.

På uppdrag av kommunfullmäktige i Kungälvs kom-
mun har nu en fördjupad översiktsplan för Ytterby 
initierats. Behovet av en fördjupad översiktsplan 
kom sig av  flertalet pågående planprocesser, högt 
exploateringstryck, ökade behov för kommunala 
verksamheter, stor andel kommunalägd mark, kom-
munfullmäktiges strategiska mål om tillväxt, för-
längning av Sparråsvägen och diskussioner kring 
Bohusbanan. 

Samtidigt som förutsättningarna för mer omfattan-
de förtätning av Ytterby nu är goda vill kommunen 
också att förtätningen ska samordnas på så sätt att 
den också stödjer en hållbar utveckling av tätorten, 
kommunen och regionen som helhet.
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METOD FÖR FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 23FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 23

Förtätningsscenariot för Ytterby bygger på en mo-
dell där både drivkrafter och begränsningar inom 
1 km från Ytterby station har sammanställts i GIS.

Vad gäller drivkrafter i modellen så utgår dessa 
från de riktlinjer om hållbar täthet som ingår i 
föregående modell för hållbar täthet i stations-
samhällen. Potentiella förtätningsytor inom 500 
meter från stationen har mycket stora drivkrafter 
och ytor inom 500 till 1 000 meter stora drivkraf-
ter. Vad gäller begränsningar så har dessa summe-
rats  i fyra nivåer, från inga begränsningar till ej 
byggbara ytor.

Ett förtätningsscenario har sedan tagits fram 
enligt modellen till höger. Ytor där drivkrafterna 
är större än begränsningarna  har identifierats 
som lämpliga förtätningsytor. Storleken på för-
tätningspotentialen har sedan beräknats utifrån 
dynamiska tomtexploateringstal som är högre i de 
mer stationsnära lägena.
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 24FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 24

Listan till höger visar på de begränsningar som 
finns för förtätning i de stationsnära läget av 1 km  
kring Ytterby station.

Kartläggning av begränsningar utgår från den 
modell som Spacescape tidigare använt för att 
tanalysera förtätningspotential i såväl Göteborg 
stad (2014) och Mölndal (Mölndal 2017).

Valet av begränsningar och tolkningen av be-
gränsningsgrad för var och en av dessa har skett i 
nära dialog med Kungälvs kommun.

Måttliga begränsningar

Stora begränsningar

Ej byggbart

32 K ARTL AGDA BEGR ÄNSNINGAR

 
VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 1000-1500 M BEHÅLLS 

VÄGSÄKERHETSOMR ÅDE 

JÄRNVÄG/ VÄG 168 BUFFERT 25 M PÅ VAR JE SIDA 

NATUR A 2000 - FÅGELDIREKTIVET OCH HABITAT 

NATURRESERVAT 

NYCKELBIOTOPER 

STR ANDSK YDD 

VÅTMARKSINVENTERING KL ASS 1 

ÄDELLÖVSKOG OCH ÄNGS OCH HAGMARK KL ASS 1 

FORNMINNEN, Y TOR 

BEBYGGD MARK 
 

PÅGÅENDE PL ANER  

VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 500-1000 M FÖR ÄNDR AS  

LOK AL A L ÅGPUNKTER  

VÄG 604 BUFFERT 15-30 M 

KR AFTLEDNING BUFFERT 50 M 

NATURVÄRDEN (SKOGSST YRELSEN) 

RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD 

VÅTMARKSINVENTERING KL ASS 2 & 3 

ÅKERMARK BORTOM 1 KM FR ÅN STATION 

ÄDELLÖVSKOG KL ASS 2 & 3 

ÄNGS- OCH BETESMARK 

ÄNGS OCH HAGMARK KL ASS 2 & 3 

RIKSINTRESSE KULTURMIL JÖVÅRD 

KULTURMIL JÖ I KOMMUNEN 

FORNMINNEN, LINJER OCH PUNKTER
 

VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 500 M FÖR ÄNDR AS  

BESLUTADE PL ANUPPDR AG 

VÄRDEFULL A ODLINGSL ANDSK AP   

ÅKERMARK INOM 1 KM FR ÅN STATION 

MISSTÄNKT OCH KONSTATER AT FÖRORENADE OMR ÅDEN 

KUPER AD MARK 
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 25FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 25

BEGR ÄNSNINGAR

 Inga begränsningar

 Måttliga begränsningar

 Stora begränsningar

 Ej byggbara

SMÅ BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING I 

DE STATIONSNÄRA VÄSTRA DELARNA AV 

YTTERBY 

Kartan till höger visar på de begränsningar som 
finns för förtätning i det stationsnära läget inom 1 
000 meter  kring Ytterby station.

Det finns flera ytor centralt i Ytterby som har små 
eller inga begränsningar, i synnerhet i de västra 
delarna. Detta tyder här på en stor förtätningspo-
tential.

Inom 1 000 meter 

Inom 2 000 meter 
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING: INZOOM

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 26FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 26

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 

BEGR ÄNSNINGAR

 Inga begränsningar

 Måttliga begränsningar

 Stora begränsningar

 Ej byggbara
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FÖRTÄTNINGSYTOR

 Förtätningsytor inom 500 meter från stationen  
med inga eller  måttliga begränsningar

 Förtätningsytor inom 500-1000 meter från station med 
inga begränsningar 

BYGGBARA YTOR I FÖRTÄTNINGSSCENARIOT

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 27FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 27

EN FJÄRDEDEL AV MARKEN INOM 500 ME-

TER FRÅN YTTERBY STATION HAR STOR 

FÖRTÄTNINGSPOTENTIAL

I förtätningsscenariot bebyggs ytor inom 500 
meter från stationen med inga eller måttliga be-
gränsningar. Utanför 500 meter bebyggs enbart 
ytor med inga begränsningar.

Under dessa förutsättningar visar förtätningsce-
nariot på stor förtätningspotential inom 500 me-
ter från stationen i Ytterby. 25 % av ytan (200 000 
kvm) har här inga eller måttliga begränsningar. 

Inom 500 - 1 000 meter från stationen finns fram-
för allt förtätningspotential i de västra och norra 
delarna. Jordbruksmarken i sydost innehar dock 
bara måttliga begränsningar. Vid än mer ökade 
drivkrafter  för förtätning i Ytterby skulle dessa 
större potentiella förtätningsytor kunna ge ett 
stort tillskott till den i redan i övrigt stora förtät-
ningspotentialen. 

Utifrån den fördjupade översiktsplanen bör ny-
produktion av bostäder minimeras utanför 1 000 
meter från Ytterby station till dess att områdena 
innanför är bebyggda.  

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING: KASTELLEGÅRDEN 1:1

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 28FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 28

I kartorna här nedan redovisas den jordbruks-
mark som tillhör fastigheten Kastellegården 1:1  
och som ägs av Statens Fastighetsverk. Staten har 
genom Näringslivsdepartementet inkommit med 
en förfrågan om Kungälv kommun är intresserad 
av att köpa delar av fastigheten för att bygga bostä-
der. Vid tidpunkten för datainsamling till denna 
studie hade denna förfrågan inte inkommit. På 
grund av detta har inte förtätningspotentalen i 

Kastellegården beräknats. Om Kastellegården 1:1 
hade inkluderats som förtätningsyta i förtätnings-
scenariot på föregående sida skulle antalet bostäder 
inom 1 km från Ytterby station ha ökat avsevärt.

För att visa på vilka begränsningar för förtätning 
som här finns har fastigheten överlagrats med kart-
lagda måttliga och stora begränsningar samt ytor 
som anses ej byggbara i nuläget. 

Kartläggningen visar att det framför allt är stations-
nära åkermark som utgör en begränsning för förtät-
ning på Kastellegården. Denna begränsning anses 
emellertid som måttlig av kommunen. I kombination  
med att fastigheten precis angränsar till  området 
inom 500 meter från stationen   kan en förtätning 
här ändå ses som i linje med de generella riktlinjerna 
om hållbar förtätning som här föreslås. 

Ka
st
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rd

en
 1:

1

MÅTTLIGA BEGR ÄNSNINGAR STOR A BEGR ÄNSNINGAR EJ BYGGBART

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 
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Riktlinjer för områdesexploatering inom 500 meter: 0,5

Idag: 0,36*

Med förtätningsscenario: 0,44-0,56 (tomtexploatering  0,5-1)   

Riktlinjer för områdesexploatering mellan 500-1 000 meter: 0,25

Idag: 0,08**

Med förtätningsscenario: 0,12-0,21 (tomtexploatering 0,25-1,0) 

LÄMPLIG TOMTEXPLOATERING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 29FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 29

Utifrån riktlinjer om hållbar täthet på områdesni-
vå i föregående kapitel har olika exploateringstal 
på tomtnivå här undersökts.  Tomtexploateringen  
är här inte mål i sig utan kan ses som ett medel för 
att uppnå en tillräcklig täthet på områdesnivå.  
Det undersökta spannet av tomtexploateringen är 
anpassat till småstadens skala (se nästa sida för 
bebyggelsereferenser). I förtätningsscenariot är 
det dessutom rimligt att utgå från en högre tomt-
exploatering inom 500 meter då riktlinjerna om 
områdesexploatering här är högre.

Med tomtexploatering 1,0 uppnås tillräcklig tät-
het enligt riktlinjerna. Detta beror till stor del på 
de omfattande ytor som finns att förtäta på. Tomt-
exploatering 1,0 innebär att lämpliga bebyggelse-
typer såsom täta småhuskvarter och även lägre 
flerbostadshuskvarter möjliggörs.

Samtidigt visar beräkningen till höger att en tomt-
exploatering på 1,0 inte är tillräcklig för att uppnå 
tillräcklig täthet inom 500-1000 meter. För att 
uppnå detta skulle antingen en högre tomtexploa-
tering eller en förtätning av exempelvis Kastel-
lellgården  1:1 behövas. Detta bör utredas vidare. 

I beräkningen av områdesexploatering har 20 % 
av förtätningsytorna reserverats för gatumark i 
samband med ny bebyggelse.

* Byggnadsyta x 3 (i snitt tre våningar) / hela områdets markyta

** Byggnadsyta x 3 (i snitt tre våningar) / hela områdets markyta
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EXEMPEL PÅ HUSREFERENSER

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 30FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 30

0,1 0,5 2 2,5 4

Rekommenderad områdesexploatering inom 500 m

Rekommenderad tomtexploatering mellan 500 - 1 000 m

Fristående enfamiljshus

Kedjehus i sutteräng

Radhus 

Friliggande högre  

flerbostadshus  

Stadsradhus 

1 1,5

Tät varierad kvartersbebyg-

gelse (Vallastaden)

Tät låg kvartersstad  

(Kalmar)

Tät hög kvartersstad  

(Sofo, Stockholm)
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BOSTADSPOTENTIAL I FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 31FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 31

Utifrån förtätningsscenariots utbyggnadsytor 
och valda tomtexploateringstal så kan en total 
förtätningspotential på ca 4 000 bostäder inom 1 
km från stationen uppskattas.
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600 000 BTA

200 000 BTA INOM 500 M                400 000 BTA INOM 500-1 000 METER 

MED 50 % BOYTA                                   MED 75 % BOYTA

1 000 BOSTÄDER 3 000 BOSTÄDER

4 000 BOSTÄDER

BOSTADSPOTENTIAL I FÖRTÄTNINGSSCENARIO

Utifrån summerad mängd BTA (våningsyta) i förtätningsscenariot och av-

drag för övrig lokalyta och samhällsservice ges här en potential för 4 000 

tillkommande bostäder inom 1 km från Ytterby station
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STADSKVALITET I FÖRTÄTNINGSSCENARIOT

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 32FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 32

MARK ANVÄNDNING IDAG    

 Kvartersmark 23% 

  Offentlig platsmark  27%

 Gatumark  13 %

 Övriga ytor  37 %

Med studien Värdeskapande stadsutveckling 
(Göteborgs stad, GR et al 2016) har stadskvalite-
ter för såväl bostäder, kontor och handel kartlagts 
inom Göteborgsregionen. Resultatet har baserats 
på marknadspris per kvm, men också  kötid för 
hyresrätt och de boendes egna nöjdhet med sin 
stadsdel vad gäller bostäder.  De viktigaste stads-
kvaliteterna, som får människor att trivas där de 
bor är att det ska vara både tillgängligt, tätt och 
rekreativt.  

Då förtätningsscenariot  innebär en högre  täthet 
inom nära avstånd från stationen, samtidigt som 
tillräckligt med yta för offentlig platsmark sparas, 
ger förtätningsscenariot mycket goda förutsätt-
ningar för en ökad stadskvalitet i Ytterby.  För att 
ytterligare öka sin attraktivitet på bostadsmark-
naden i enlighet med resultatet från stadskvali-
testudien, bör ny bebyggelse medverka till att fler 
gator får entréer  vända mot sig och att kvarter for-
mas med tydliga gårdar. 

För att skapa ett tillräckligt underlag för ett att-
raktivt utbud av service blir det också viktigt från 
kommunens sida att attrahera fler arbetsplatser 
till de stationsnära områdena. Arbetsplatser är  
generellt mer betydelsefulla än bostäder då de ar-
betande i högre grad befolkar området dagtid. Här 
i ligger antagligen den största utmaningen i det 
vidare arbetet med att skapa hållbara attraktiva 
stationssamhällen.

RIKTLINJER FÖR MARK ANVÄNDNING

 Kvartersmark 30-40 % 

 Offentlig platsmark minst 15 %

 Gatumark  20-30 %

 Övriga ytor Max 10 %

IDAG    FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO  

 Kvartersmark 40 % 

 Offentlig platsmark  15 %

 Gatumark  12 %

 Övriga ytor  33 %

MARKANVÄNDNING
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PLANSKILDHET 
KODE

KUNGÄLVS KOMMUN

Förslag på planskilda korsningar för ersättning av plankorsning vid passage av järnvägen. 
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Trafikutredning 2021
Under 2021 tog Sigma trafikkonsulter fram skissförslag på passager över 
och under Bohusbanan i Kode. Tre olika lägen har identifierats som möjliga 
för passage av bil. Dessutom har passage vid tågstationen för gång- och 
cykel studerats samt möjligheten till planskild gång- och cykelbana vid 
Hedsvägen. 

Arbetsgruppen för FÖPen har kompletterat utredningen med fler för- och 
nackdelar med förslagen.



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Trafikutredning planskildhet Kode

Utredningar för Kode med inriktning trafik 

• 2012 Trafikutredning med förslag på passager över/ under järnvägen

• 2017 en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för järnvägspassagen

• 2021 Trafikutredning för ny skola i centrala Kode och en trafikutredning 
med uppdraget att titta på 3 alternativa platser med väg/ gång/ cykel 
koppling. Alternativ som redogör för över eller under järnvägen.

• 2021-09-12 Trafikutredning med 3 platser på förslag på planskildhet  med 
järnvägen i samband med FÖP Kode.

Bakgrund
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Trafikutredning

Markanvändningskarta UTKAST nov21

3

1

2

4

Beskrivning av numreringen för planskildhet vid järnvägen. 
1. Norra läget – 1a. bro och 1b. tunnel
2. Hedsvägen – 2a. bro, 2b. tunnel och 2c. nedsänkning. Samt GC-2d.bro och 2e. 

tunnel
3. Södra läget – 3.a bro
4. Vid tågstationen – 4a. bro med hiss och 4b. bro med trappa

I uppdraget har hänsyn tagits till framtida dubbelspår och krav på höjd över järnväg.  
Samt att det vid anslutningspunkterna till befintlig väg har förslagits cirkulationsplats. 
För de större vägarna i Kode är Trafikverket väghållare och för bostadsgatorna är Kode 
vägförening väghållare.

Uppdraget
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1A. NORRA LÄGET - VÄGBRO
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FÖRDELAR

 Berör få verksamheter/ bostäder.  

 Möjliggör centrumutveckling i 
söder.

 Ger en ny trafikstruktur norr om 
samhället med möjlighet till 
ringled. 

 Liten påverkan på tåg- och 
biltrafiken under byggnation. 
Centrala verksamheter går 
fortfarande att nå under 
byggnation.

NACKDELAR

 Kräver åtkomst till privat 
jordbruksmark.

 Kostnad markinlösen.

 Ev kan förflyttning av centrum 
ske?

 Innebär behov av två väglänkar 
att även befintlig väglänk behålls.

 Stor påverkan på det flacka 
landskapets karaktär.

UPPSKATTAD KOSTNAD

1A. NORRA LÄGET - VÄGBRO

Kostnad 
entreprenad

Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

29 500 000 kr  5 900 000 kr  4 500 000 kr  8 900 000 kr  48 800 000 kr 
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1B. NORRA LÄGET - VÄGTUNNEL
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FÖRDELAR

 Berör få verksamheter/ bostäder.  

 Möjliggör centrumutveckling i 
söder.

 Ger en ny trafikstruktur norr om 
samhället med möjlighet till 
ringled. 

 Liten påverkan på biltrafiken 
under byggnation. Centrala 
verksamheter går fortfarande att 
nå under byggnation.

 Liten påverkan på 
landskapsbilden.

NACKDELAR

 Kräver åtkomst till privat 
jordbruksmark.

 Kostnad markinlösen.

 Ev kan förflyttning av centrum 
ske?

 Innebär behov av ytterligare 
väglänk i o m långt från bef
infrastruktur (Hedsvägen)

 Tågtrafiken behöver eventuellt 
stoppas under byggtid. 

 Lösning för vatten i tunneln måste 
hanteras, krävs pumpstation.  

1B. NORRA LÄGET - VÄGTUNNEL

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

31 200 000 kr  6 300 000 kr  4 700 000 kr  9 400 000 kr  51 600 000 kr 
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2A. HEDSVÄGEN - VÄGBRO 
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FÖRDELAR

 Central placering

 Ingen ny vägdragning väster om 
järnvägen

 Delvis kommunal mark

NACKDELAR

 Inkräktar på privata fastigheter.

 Kostnad markinlösen.

 Skär igenom centrumområdet.

 Tar bort hela befintliga korsningen 
vid Jörlandavägen och ny 
anslutning till Kodevägen krävs.

 Lösning för omledning av trafik 
medan bygget sker. 

 Behöver långa ramper vilket tar 
hela befintliga vägen i anspråk. 

 Påverkan på stadsbilden genom 
höga pelare.

2A. HEDSVÄGEN ‐ VÄGBRO  

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

21 500 000 kr  4 300 000 kr  3 300 000 kr  6 500 000 kr  35 600 000 kr 
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2B. HEDSVÄGEN VÄGTUNNEL 
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FÖRDELAR

 Centralt läge.

 Befintligt läge, gällande 
trafikstruktur.

 Delvis kommunal mark.

NACKDELAR

 Inkräktar på privata fastigheter.

 Kräver markinlösen.

 Påverkar flera verksamheter. 

 Skapar en barriär i i centrum.

 Ny anslutning till Kodevägen krävs. 

 Lösning för omledning av trafik vid byggnation. 

 Lösning för vatten i tunneln måste hanteras, 
krävs pumpstation.  

 Tågtrafiken behöver eventuellt stoppas under 
byggtid. - (vid gjutning)

 Brant lutning både för fordon och oskyddade 
trafikanter

UPPSKATTAD KOSTNAD

Kostnad 
entreprenad

Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

13 100 000 kr  2 700 000 kr  2 000 000 kr  4 000 000 kr  21 800 000 kr 

2B. HEDSVÄGEN ‐ VÄGTUNNEL 
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2C. HEDSVÄGEN ‐ NEDSÄNKNING OCH CIRKULATION
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FÖRDELAR

 Befintligt läge.

 Central placering.

 Jörlandavägen kvar som helhet.

NACKDELAR

 Stora ingrepp och många 
fastigheter behövs tas i anspråk. 

 Kräver markinlösen.

 Skapar en oattraktiv centrummiljö 
för gående och cyklande.

 Nya anslutningar mot 
Jörlandavägen.

 Kräver omledning av trafik under 
byggnation. 

 Lösning för vatten i tunneln måste 
hanteras, krävs pumpstation.  

 Tågtrafiken behöver eventuellt 
stoppas under byggtid.

2C. HEDSVÄGEN - NEDSÄNKNING OCH CIRKULATION

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

35 800 000 kr  7 200 000 kr  5 400 000 kr  10 800 000 kr  59 200 000 kr 
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3A. SÖDRA LÄGET - VÄGBRO
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FÖRDELAR
 Fordonstrafiken leds utanför 

bostadsområden och 
centrumbebyggelse.

 Ansluter till område som föreslås 
omvandlas till centrumbebyggelse och 
kan anpassas till ny byggnation av 
området.

 Förhållandevis central placering.
 Liten påverkan på biltrafiken under 

byggnation. 

 Centrala verksamheter går fortfarande 
att nå under byggnation.

NACKDELAR

 Inkräktar på privata fastigheter.

 Tar verksamheter i anspråk. 

 Kräver markinlösen.

 Ny anslutning till Jörlandavägen
krävs. 

 Påverkar centrummiljön med höga 
pelare.

3A. SÖDRA LÄGET - VÄGBRO

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

59 500 000 kr  11 900 000 kr  9 000 000 kr  17 900 000 kr  98 300 000 kr 
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Planskildhet för Gång- och cykel

Om ny planskildhet för fordonstrafik och gång/cykel löses i ett annat läge 
kan Hedsvägen byggas om för endast gång- och cykel.

Två alternativ är framtagna med en bro och en tunnel.
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2D. HEDSVÄGEN - GC-BRO
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FÖRDELAR

 Befintlig korsning kan behållas. 

 Centralt läge.

 Kräver lägre höjd än vägbro. 1m 
lägre konstruktion. 

 Delvis kommunal mark.

NACKDELAR

 Inkräktar på privata fastigheter.

 Påverkar centrummiljön på grund 
av hög höjd. 

 Kan upplevas otrygg för 
oskyddade trafikanter.

 Kräver markinlösen.

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

21 700 000 kr  4 400 000 kr  3 300 000 kr  6 600 000 kr  36 000 000 kr 

2D. HEDSVÄGEN - GC-BRO



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Trafikutredning planskildhet Kode

2E. HEDSVÄGEN - GC-TUNNEL 
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FÖRDELAR

 Centralt läge.

 Ökad framkomlighet för 
oskyddade trafikanter. 

 Bef höjder på Jörlandavägen och 
Hedsvägen kan nyttjas.

 Till viss del kommunal mark.

NACKDELAR

 Ny anslutning till Kodevägen 
krävs.

 Lösning för vatten i tunneln måste 
hanteras, krävs pumpstation.  

 Tågtrafiken behöver eventuellt 
stoppas under byggtid.

 Brant lutning.

 Berör privat och statlig mark.

 Kräver markinlösen.

2E. HEDSVÄGEN - GC-TUNNEL 

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

8 300 000 kr  1 700 000 kr  1 300 000 kr  2 500 000 kr  13 800 000 kr 
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Hur kan vi ta oss över eller 
under järnvägen?

TÅGSTATION
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4B. TÅGSTATION - GC-BRO MED HISS
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FÖRDELAR

 Berör främst kommunal och 
statlig mark.

 Skapar bra tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter.  

 Väderskydd. 

 Cyklisterna kan cykla över.

NACKDELAR

 Bilparkering vid perrong tas i 
anspråk.

 Långa  ramper för att uppnå god 
tillgänglighet.

 Gestaltningsmässigt inte 
anpassat till Kode.

 Berör statlig mark, kan innebära 
längre process.

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

21 500 000 kr  4 300 000 kr  3 300 000 kr  6 500 000 kr  35 600 000 kr 

4B. TÅGSTATION - GC-BRO MED HISS
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4B. TÅGSTATION - GC-BRO MED TRAPPA



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Trafikutredning planskildhet Kode

FÖRDELAR

 Skapar bra tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter.  

 Cyklisterna kan cykla över.

 Berör statlig mark, inte privat.

NACKDELAR

 Berör statlig mark, kan innebära 
längre process.

 Gestaltningsmässigt inte 
anpassat till Kode.

 Långa ramper med 90 graders 
svängar gör att cykeln har 
hastighet noll i svängen.

 Inkräktar på bilparkering och 
fastigheter. 

 Dålig tillgänglighet för 
rörelsehindrade endast trappor.

 Dålig tillgänglighet till perrong för 
rörelsehindrade. 

4B. TÅGSTATION - GC-BRO MED TRAPPA

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30% Total kostnad

9 200 000 kr  1 900 000 kr  1 400 000 kr  2 800 000 kr  15 300 000 kr 
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Markanvändningskarta UTKAST nov21

3

1

2

4

1.Norra läget – En ny vägkoppling mellan Kodevägen och väg 574 kan vara ett komplement till Hedsvägen och kanske en 
framtida ringled (streckad linje). Alternativet innebär begränsar centrumutvecklingen i o m fortsatt genomfartstrafik på bef
vägar. En fördel att få fastigheter blir berörda. 

2. Hedsvägen – En planskildhet på befintlig väg ökar tillgängligheten oavsett bro eller tunnel.  Föreslagna lösningar är 
utrymmeskrävande vilket innebär att många fastigheter blir berörda och begränsar centrumutvecklingen.

3. Södra läget – En ny vägbro mellan Hedsvägen och väg E6 ramp ökar tillgänglighet och möjliggör för att leda runt 
genomfartstrafik både i sydnordlig och östvästlig riktning.  Alternativet möjliggör också för en bättre centrumutveckling och 
färre fastighetsägare blir berörda. 

4. Vid tågstationen – GC-bro med kopplingar mot till perrong har långa ramper och bristande gestaltning. 

Sammanfattning
Övrigt:
Saknar förslag 
på Tunnel i 
södra läget 
samt tunnel vid 
tågstationen

Kostnaderna för 
alternativ 
variera pga av 
längden på bro/ 
tunnel. 35- 100 
Mkr

Planerade 
komplettering
ar:
Busstation med 
GC-tunnel vid 
tågstation.



173/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Trafikutredning planskildhet Kode

Vidare arbete
FÖPen beskriver ett framtida centrumområdet med en blandning av bostäder och lokaler nära 
stationen för en utveckling av ett attraktivt stationssamhälle. Centrummiljön ska inbjuda till att gå och 
cykla. En ny trafiklösning ska inte skapa oattraktiva miljöer.  

Samtidigt ska inte nya trafiklösningar skapa mer bilåkande. Finns det behov av att leda om 
genomfartstrafiken och om detta görs innebär det möjlighet till bostäder? Flera planskilda GC-
kopplingar för att öka tillgängligheten? Utvärdera hur ska vi integrera infrastrukturen med 
centrumutveckling? Vilken lösning är mest fördelaktig?  Behålla bef korsning vid järnvägen?

Allt är möjligt att bygga. Det frågeställningarna som finns är:

• Saknar rådighet  - Kommunen behöver ta över huvudmannaskapet på ett flertal vägar  -
vägförening/ Trafikverket?

• Statligt - Om Trafikverket bygger finns risk för långa ledtider och högre kostnader. Om kommunen 
rådighet kan kommunen bygga enligt plan.

• Pågående planer att ta hänsyn till - framtida regional cykelväg, utbyggnad av södra Bohusbanan 
och Skagerrakbana. 
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Sid 1 (4)

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn 2022-11-09
Filip Johansson

Besparing vinterbelysning och bastuanläggningar (Dnr
KS2022/2184-1)
Sammanfattning

Med anledning av en kraftigt ansträngd energisituation i Sverige och Europa samt ökade
elkostnader föreslås en besparing av el avseende vinterbelysning mm.

Förslaget innebär att färre objekt sätts upp under säsongen och en reducering av tiden som
objekten lyser.

Lösningen medför en temporär energibesparing utan att helt avstå från den trivsel som
vinterbelysningen medför samt en kostnadsbesparing.

Juridisk bedömning

Bedömningen föreligger att vinterbelysning inte omfattas av lagkrav.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

- Med anledning av en kraftigt ansträngd energisituation i Sverige och Europa samt risk för tillfälliga
nedsläckningar ser förvaltningen över energiförbrukningen. Ett steg i detta är den vinterbelysning
som varje år sätts upp i kommunen. Ett annat besparingsområde inom Lokaler och Anläggningar
är bastuaggregat som kräver hög effekt.

- Energisituationen påverkar flertalet offentliga och privata aktörer samt medborgare. Regeringen
har uppdragit åt statliga förvaltningar att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder med
uppföljning av effekten.

- Flertalet kommuner väljer att energieffektivisera på olika sätt varav 17 kommuner minskar på
julbelysningen. Energimyndigheten rekommenderar att minska elanvändningen för privatpersoner
på olika sätt.

- Kostnader för belysning i gatumiljö har stigit markant gentemot föregående år. Vid
augustibokslutet presenterade Kungälvs energi en ökad kostnad om 665 150 kr. Kungälv energi
uppskattade ökningen för sep-dec till 508 000 kr.

Bedömning vinterbelysning

Fördelar
- Lägre elförbrukning och därmed lägre kostnad för elförbrukning.

- Lägre kostnad för montering och demontering.

- Värde i att kommunen genomför energibesparingar.

- Trivsel kvarstår till stor del då besparingen inte omfattar allt.
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 2 (3) 

 
 

Nackdelar 
- - Lägre trivsel i miljö där vinterbelysning tidigare varit närvarande. 

- - Mindre attraktiva områden vintertid där vinterbelysning tidigare varit närvarande. 

 
 

I samråd med säkerhetssamordnare har bedömning gjorts att besparing av vinterbelysning inte 
påverkar eller i mycket liten grad påverkar trygghet i miljöer där besparing sker. Miljöerna är belysta 
utav ordinarie gatubelysning samtidigt som en besparing kan medföra att enstaka inte väljer att 
besöka platsen. Lösningen medför en temporär energibesparing utan att helt avstå från den trivsel 
som vinterbelysningen medför samt en kostnadsbesparing. 
 
Bedömning bastuanläggninagar

Avseende bastuaggregat så minskas tiden de är i drift på kommunens anläggningar genom att 
reducera antalet dagar i drift på respektive anläggning samt mellan vilka klockslag de är igång. 
Genom förslaget så ges medborgarna möjlighet till bastu 6 dagar av 7 i veckan, varav 3 dagar på 
Kotten och 3 dagar på Oasen.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ärendenivå 2. 
En temporär besparing av vinterbelysningen kan medföra att mål 5, ”Att medborgare och näringsliv 
ska känna ett ökat förtroende för kommunen” delvis uppfylls genom att kommunen vidtar åtgärder 
för att möta energikrisen. Detta gäller även övriga energibesparingar. 
  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
En temporär besparing av vinterbelysningen mm och en energibesparing i allmänhet går i linje med 
mål 7, ”hållbar energi för alla” i Agenda 2030. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
En temporär besparing av el och energi går i linje med styrdokumenten 
”God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, riktlinjer”  
Besparingarna minskar belysningsbudgetens underskott för 2023, bidrar till en god ekonomisk 
hushållning samt balanserar verksamhetens intäkter och utgifter. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Vinterbelysning 

- Ur ett medborgar- och skattebetalarperspektiv bör detta ses som positivt att Kungälvs kommun 
agerar för att motverka energikrisen och höga elkostnader. 

- Genom att temporärt bespara istället för att avveckla all vinterbelysning bidrar Kungälvs kommun 
till att trevliga miljöer upprätthålls vilket kan gynna näringsidkare. 

- Genom att bespara i stället för att avveckla vinterbelysningen uppstår en estetisk bild som barn 
och unga fortfarande kan ta del av. Besparingen medför att intrycket kanske inte blir lika stort men 
att det fortfarande finns en upplevelse i närmiljö att ta del av. 

 
Samtliga grupper som vanligtvis utnyttjar ytorna kommer att uppleva en förändring ur ett estetiskt 
perspektiv.  
 

Bastuaggregat 

- Ur ett medborgar- och skattebetalarperspektiv bör detta ses som positivt att Kungälvs kommun 
agerar för att motverka energikrisen och höga elkostnader. 
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- Genom att temporärt dra ner drifttider istället för att helt stänga av möjligheten till bastu bidrar 
Kungälvs kommun till att funktionen upprätthålls, om än i mindre skala. 

 
 
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv. 
En besparing av dessa slag påverkar inte arbetsmiljön för anställda. 

Besparingen kan medföra ökad arbetsbelastning för kundcenter, registratorer samt anställda på 
Trafik Gata Park i form av fler frågor eller synpunkter gällande vinterbelysningen och bastur. Även 
kommunikatörer kan belastas då information om besparingen förmedlas till medborgare och aktiva i 
kommunen. Åtgärden bedöms inte kräva förändring i personella resurser. 

Ekonomisk bedömning 
Förslaget medför besparingar och minskar budgetunderskottet som uppkommit. Förslaget medför 
inga ytterligare kostnader. Ekonomichef eller ekonom har inte gjort en finansiell bedömning. 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Energibesparingar av vinterbelysningen görs genom att antal objekt som sätts 

upp och antalet dagar som vinterbelysningen lyser reduceras enligt bilaga.

2. Energibesparing på bastuanläggningar görs genom reducering av antal dagar 
respektive anläggning är i drift, samt en reducering av antal timmar respektive 
anläggning är i drift enligt bilaga.

 
Mikael Svensson Marcus Spovell 
Enhetschef Trafik Gata Park Verksamhetschef Teknik 
 
  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Tjänsteskrivelse bilaga

Handläggarens namn 2022-11-09
Filip Johansson

Besparing vinterbelysning och bastuanläggningar (Dnr
KS2022/2184-1)
Förslag till förändring vinterbelysning

1. Antal objekt som sätts upp reduceras enligt lista nedan.

Objekt som monteras 22/23
Stjärnor på varannan belysningsstolpe från fästningen och till rondellen vid kexen
(krukan), Strandgatan
Hjortar vid gamla brofästet, Gamla brogatan
Klädda träden från rondellen vid kexen (krukan) fram till kommunhuset, Strandgatan
Bollar och slingor i träd, rondellen stadshuset
Klädda träd (8st), Nytorget och Uddevallavägen
Klädda träd (4st), Ytterbyvägen
Stjärnor på varannan belysningsstolpe, Södra strandgatan (Koön)
1 stor gran med slingor, Nytorget
1 stor gran med slingor, Gamla torget
1 stor gran med slingor, Hamngatan (Marstrand)
1 stor gran med slingor, Torg Diseröd
1 stor gran med slingor, Älvebacken
1 stor gran med slingor, Ytterby station
Ljustak, Västra gatan (Beslut av KMN, elkostnad tas av KMN enligt erhållna besked)

Objekt som inte monteras 22/23
Stjärnor på belysningsstolpe, Uddevallavägen
Stjärnor på belysningsstolpe från rondellen vid kexet upp till rondellen vid stadshuset.
Smågranar med slingor (11st), Ytterbyvägen
Småstjärnor på belysningsstolpe (8st), Västra parken Glittergranar
(3st), Posttorget
Slingor i träden, Ytterby station
Hängande bollar i träd, Västra parken
Figurer ställs fram men belyses ej, rondell Rommelandavägen Silverpoppeln
belyses ej, Marstrand
Julbock belyses ej men ställs fram, rondellen Karebyvägen/Rollsbovägen
Julbock belyses ej men ställs fram, Västra gatan

2. Antalet dagar som vinterbelysningen lyser reduceras från 98 dagar föregående år till 49
dagar med tändning 25/11–22 och släckning 13/01–23
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Förslag till förändring bastuanläggningar
Besparingar bastu utförs enligt följande: 

Kottens bastu förslås följande öppettider: 
Tisdag kl 10-18 
Torsdag kl 10-18 
Söndag kl 10-16 
 
Oasens bastu förslås följande öppettider:
Onsdag kl 10-20 
Fredag kl 10-18 
Lördag kl 10-15 
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-14

Handläggarens namn
Johanna Rydberg

2022-11-09

Riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom förskola och skola (Dnr
KS2022/0789-2)

Sammanfattning

Om det finns särskilda skäl kan kommuner frångå huvudregeln om att kommuner ska ersättas med
kommunens genomsnittliga lokalkostnad och istället ge ersättning för den faktiska lokalkostnaden.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-17 om riktlinjer för faktisk lokalhyra. Syftet med beslutet var
att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i förskolor och skolor. Förvaltningen föreslår en uppdatering av
befintliga riktlinjer för faktisk lokalhyra till fristående huvudmän inom förskola och
skola. Uppdateringen innebär att villkoren tydliggörs och att en huvudman får ersättning för sin
faktiska lokalhyra. Ersättningen kan inte uppgå till mer än dubbelt så mycket i ersättning jämfört
med kommunens genomsnittliga lokalkostnad. Beslut om en huvudman har rätt till ersättning för
faktisk lokalhyra fattas av Kommunstyrelsen i varje enskilt fall. Det uppdaterade förslaget innebär
även att det blir tydligare att det är Kungälvs kommuns befolkningsprognos och behovet av platser
framöver som ligger till grund för bedömningen av behovet av antalet platser och att ersättningen
gäller för ett kalenderår i taget. Koppling till de politiska målen och Agenda 2030 föreslås även
flyttas från riktlinjerna till tjänsteskrivelsen.

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Kommunen är enligt gällande lagstiftning skyldig att betala ut olika ersättningar och bidrag till
fristående huvudmän. Det är av den anledningen inom ramen för den kommunala kompetensen att
det beslutas om riktlinjer för hur de här ersättningarna och bidragen ska betalas ut.
När det gäller ersättning för lokalkostnader är utgångspunkten enligt gällande författningar (14 kap.
6 § 1 st skolförordningen (2011:185) samt 13 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)) att
ersättningen till fristående huvudmän ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per
elev i motsvarande verksamhet. Den fristående huvudmannens faktiska lokalkostnader kan
ersättas om det finns särskilda skäl. Av förarbeten (prop. 2009/10:157, s. 31) framgår att det kan
röra sig om följande tre situationer:
1) En liten kommun med endast ett fåtal skolor som nyligen renoverats till en hög kostnad

och/eller har nybyggda skolor alternativt om kommunens skolor har en onormalt låg
kostnadsnivå till följd av låg standard eller eftersatt underhåll.

2) En till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader mellan skolor i
glesbygd respektive tätort, där den genomsnittliga lokalkostnaden för kommunens
lokalkostnader inte är representativ för den del där den fristående skolan ligger.

3) Intresset för att nya förskolor, skolor och annan verksamhet överhuvudtaget ska kunna komma
till stånd, trots att kostnaderna vid nyproduktion är högre är kommunens genomsnittliga
lokalkostnader. Det innebär att kommunen gör en bedömning av om intresset för nyproduktionen är
stort kan bidrag för faktisk lokalhyra betalas ut.

Sammanfattningsvis är det förenligt med gällande lagstiftning att kommunstyrelsen beslutar om
föreslagna riktlinjer. De situationer när ersättning för den faktiska lokalkostnaden kan betalas ut
bedöms ha stöd i gällande författningar och i förarbeten.
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Huvudregeln är att ersättning till fristående huvudmän grundar sig på kommunens genomsnittliga 
kostnader. Om det finns särskilda skäl kan ersättning däremot beviljas utifrån deras faktiska 
lokalhyra. Sveriges kommuner och regioner bedömer att om en kommun ska betala ut ersättning 
för faktisk lokalhyra bör kommunen fastställa principer för vilka nyetableringar som kan få en högre 
ersättning, hur stor ersättningen ska vara och under lång tid som den extra ersättningen utgår.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-17, §117/2020 om riktlinjer för faktisk lokalhyra. Syftet med 
beslutet var att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i förskolor och skolor. Bakgrunden till beslutet den 
tillväxtfas som Kungälvs kommun befinner sig i och prognosen av behovet av utökning av antalet 
platser i förskola och skola de kommande åren.

Andra kommuner 
Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning kring riktlinjer för faktisk lokalhyra i 15 kommuner. 
Urvalet består av kommuner från tre olika kategorier, dels de som ligger i nära anslutning till Täby 
kommun eftersom Täby är en känd kommun som tillämpar faktisk lokalhyra. Dels har kommuner i 
Göteborgsregionen kontaktats och slutligen de kommuner som förutom Kungälvs kommun växer 
snabbas i Sverige.  Tre av kommunerna tillämpar faktisk lokalhyra medan nio av kommunerna inte 
gör det och tre kommuner har inte svarat. Det är alltså ovanligt att betala ut bidrag för faktisk 
lokalhyra och få kommuner har riktlinjer för det. Knivsta kommun har däremot angett i sin 
resursfördelningsmodell att om det finns särskilda skäl ska ersättning för lokalkostnader motsvara 
den fristående huvudmannens faktiska kostnader, om dessa är skäliga. Ale kommun och Täby 
kommun tillämpar faktisk lokalhyra men har inga riktlinjer för hur det ska användas.  Täby kommun 
har däremot två beslut avseende två ansökningar om faktisk lokalhyra. Den ena gäller en ansökan 
från en förskola vilket Täby avslagit. Den andra avser en ansökan från en grundskola som i 
dagsläget är föremål för en laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om 
ett kommunalt beslut kommit till på laglig väg. Domstolen prövar inte beslutets lämplighet. 
Avslutningsvis har även förvaltningen i Lerums kommun initierat ett behov av att ta fram riktlinjer för 
faktisk lokalhyra, men än så länge inte fått något uppdrag att ta fram det.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att de nuvarande riktlinjer för faktisk lokalhyra behöver uppdateras för att 
tydliggöra förutsättningarna för bidraget. Förvaltningen föreslår att följande villkor ska gälla för att få 
ersättning för faktisk lokalhyra:

o Det finns ett stort behov av platser i förskola och skola i 
aktuellt område under minst fem år från det att verksamheten flyttar in i de nyproducerade 
lokalerna. Bedömningen av behovet av platser i förskola och skola utgår från Kungälvs 
kommuns befolkningsprognos i relation till befintligt antal platser och pågående 
byggnationer.
o Ersättning kan betalas ut för högst 15 år. 
o Lokalkostnaden bedöms som skälig av hyresansvarig och kan verifieras av ett hyresavtal. 
Bedömningen görs årligen. 
o Ersättning utgår endast för barn och elever folkbokförda i Kungälvs kommun.
o Ersättning betalas ut enligt ordinarie rutiner för utbetalning av grundbelopp.
o Ersättning utgår endast under den tid faktisk lokalkostnad per barn/elev är minst 10 procent 
högre jämfört med kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev
o Ersättning för faktisk lokalhyra kan inte uppgå till mer än det dubbla beloppet av kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.
o Beslut om en huvudman har rätt till ersättning för faktisk lokalhyra fattas av Kommunstyrelsen i 
varje enskilt fall. 

Förvaltningen föreslår att ersättning ska utgå från huvudmannens faktiska lokalhyra under 
förutsättning att hyran är rimlig och maximalt uppgår till det dubbla beloppet av kommunens 
genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. 

Taket om ersättning för max tio kvadratmeter bruksarea per elev tas bort. Tio kvadratmeter 
bruksarea används som ett riktmärke i samband med nybyggnation av kommunens skolor, men i 
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den här ytan ingår inte idrottshall. Hyran för idrottshall påverkas av flera faktorer, till exempel hur 
stor del av hallen som används och vilka aktörer som hyr hallen. Förvaltningen bedömer därmed att 
det kan vara missvisande att ta fram en ersättning per kvadratmeter för idrottshall. Att ersätta 
fristående huvudmän för sin faktiska hyra stämmer bättre överens med syftet med bidraget, att 
säkerställa likvärdig lokalkvalitet i förskolor och skolor.

Av de nuvarande riktlinjerna framgår att det ska finnas ett stort behov av platser under minst 
fem år och att ersättning betalas ut för högst 15 år. Förvaltningen föreslår en uppdatering kring vad 
som ligger till grund för bedömningen av behovet och att ersättning gäller för ett kalenderår i taget. I 
inledningen för de nuvarande riktlinjerna framgår att riktlinjerna omfattar ersättning i samband med 
nyetablering, nybyggnation eller liknande. Kopplingen till de politiska målen och Agenda 2030 har 
även flyttats från riktlinjerna till tjänsteskrivelsen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer 4 om att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. Riktlinjer för faktisk lokalhyra ger förutsättningar för att upprätta 
kvalitativa lokaler i hela kommunen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål nummer 4 ”God utbildning för alla” och delmål 4.A ”Skapa 
inkluderande och trygga utbildningsmiljöer”. Riktlinjerna ger bättre förutsättningar för fristående 
huvudmän att bygga lokaler som är ändamålsenliga lärandemiljöer för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Riktlinjer för faktisk lokalhyra står inte i konflikt med andra strategiska dokument och har direkt 
koppling till de befintliga riktlinjerna om bidrag för faktisk lokalhyra.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I kommunens ytterområden finns lägre utbud av lokaler jämfört med centrala Kungälv, vilket gör det 
svårare för fristående skolor att etablera sig och bygga nytt. Ersättning för faktisk lokalhyra ger 
bättre förutsättningar för fristående skolor och huvudmän att etablera sig. De uppdaterade 
riktlinjerna för faktisk lokalhyra syftar till att säkerställa att grundbelopp för faktisk lokalhyra endast 
betalas ut i vissa särskilda fall. Av riktlinjerna framgår att huvudregeln, att fristående huvudmän ska 
ersättas för sina genomsnittliga lokalkostnader ligger fast.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Att handlägga och begära in underlag för faktisk lokalhyra är tidskrävande och administrativt 
krävande. En förutsättning för att i vissa fall betala ut faktisk lokalhyra är att riktlinjerna gör det 
tydligt för fristående huvudmän såväl som förvaltningen när det är aktuellt att söka. Uppdaterade 
riktlinjer för faktisk lokalhyra ger bättre förutsättningar att handlägga grundbelopp för faktisk 
lokalhyra på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Ekonomisk bedömning
Utan tydliga principer för vilka nyetableringar som kan få en högre ersättning och hur stor 
ersättningen ska vara och under hur lång tid, riskerar ersättning för faktisk lokalhyra att bli 
kostnadsdrivande. En uppdatering av riktlinjerna för faktisk lokalhyra innebär att taket för faktisk 
lokalhyra tas bort. Även om taket tas bort finns det fortfarande en begränsning för hur mycket en 
huvudman kan få eftersom ersättningen fortfarande ska bedömas som rimlig. Bedömningen om 
lokalkostnaderna är rimlig görs genom jämförelse av liknande objekt. 
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Exempel ersättning faktisk lokalhyra 
En huvudman har 210 elever, varav 200 elever är folkbokförda i Kungälvs kommun. Den totala 
hyran är 4 500 000 kronor. 
4 500 000 kr / 210 elever = 21 429 kr/elev.
21 429 kr * 200 elever = 4 285 800 kr

Slutsats: Huvudmannen får totalt 4 285 800 kr i grundbelopp för faktisk lokalhyra, det vill säga 
21 429 kr per elev. Om alla elever skulle vara folkbokförda i Kungälvs kommun skulle det totala 
grundbeloppet för faktisk lokalhyra vara 4 500 000 kronor. 

Exempel beräkning ersättning faktisk lokalhyra med befintliga riktlinjer 
En huvudman har 210 elever, varav 200 elever är folkbokförda i Kungälvs kommun. Den totala 
hyran är 4 500 000 kronor. I befintliga riktlinjer är ersättningen 1 800 kronor per kvadratmeter 
bruksarea. 

200 elever * 1 800 kronor/kvadratmeter * 10 kvadratmeter=3 600 000 kr

Slutsats: Huvudmannen får totalt 3 600 000 kr i grundbelopp för faktisk lokalhyra, det vill säga 18 
000 kr per elev. Om alla elever skulle vara folkbokförda i Kungälvs kommun skulle det totala 
grundbeloppet för faktisk lokalhyra vara 3 780 000 kronor. Exemplet ovan visar att den fristående 
huvudmannen, under förutsättning att lokalkostnaderna bedöms vara rimlig och uppgår till maximalt 
det dubbla beloppet av kommunens genomsnittliga lokalkostnader, får ett högre grundbelopp för 
faktisk lokalhyra med de uppdaterade riktlinjerna. De uppdaterade riktlinjerna skulle även kunna 
innebära ett lägre grundbelopp för faktisk lokalhyra eftersom bidraget grundar sig på den faktiska 
lokalhyran för huvudmannen.

Tabellen nedan visar Kungälvs kommuns genomsnittliga lokalkostnad i grundskola årskurs 
Förskoleklass samt årskurs 1-9 år 2022. En huvudman får 11 577 kr per elev i årskurs 1-9 i 
ersättning för lokalkostnader. Om fristående huvudman som får ersättning för sin faktiska lokalhyra 
kan istället få upp till 23 154 kr i ersättning för lokalkostnader, det vill säga dubbelt så mycket som 
ordinarie grundbelopp för lokalkostnader.

Grundbelopp till fristående grundskolor år 2022- lokalkostnader
Bidrag per elev Förskoleklass Årskurs 1-9
Lokalkostnader 8 934 kr 10 603 kr
Administration tre procent    268 kr      318 kr
Moms sex procent    552 kr      655 kr
Grundbelopp 9 754 kr 11 577 kr

Sedan riktlinjerna antogs har endast en huvudman, Mona Hurtig Skola AB som är huvudman för 
Kärna skola beviljats bidrag för faktisk lokalhyra. Bidrag har beviljats med 18 000 kr per elev för 
perioden 2022-08-15 till 2022-12-31 till följd av att Kärna skola flyttade till nybyggda lokaler inför 
ht2022. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att det inte är fler som är berättigade bidraget, 
men bidraget är viktigt för fler fristående aktörer på sikt ska vilja etablera sig i områden där vi har ett 
stort behov av platser.

Förslag till beslut
1. Beslutet ska vara formulerat som om det redan är beslutat. Beslutsinstansens namn 
ska inte stå med i beslutet. Undvik hänvisningar till bilagor. 
2. Beslutstexten ska vara klart och tydligt formulerad. 
3. Beslutstexter ska inte formuleras i att-satser.
4. Det som skrivs här flyttas med automatik över till paragrafen/beslutet. Det är därför 
viktigt att man inte kopierar eller klistrar in text här från en annan fil eftersom bokmärket 
försvinner då. 
5. Vid flera beslut ska besluten numreras. 
6. Använd format indraget beslut under rubriken.
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Dennis Reinhold Pia Jakobsson
Sektorchef Bildning och lärande Ekonomichef

Expedieras till: 

För kännedom till: Helena.odinge@kungalv.se, Kerstin.engelin@kungalv.se, 
johanna.rydberg@skola.kungalv.se
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-06-17 
Sida  1 (2) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 207/2020 

Styrdokument - Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän 
inom förskola och skola (Dnr KS2020/0964) 

 
Styrdokumentet Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och 
skola har tagits fram med bakgrund av den tillväxtfas som kommunen befinner sig i och 
prognosticeras befinna sig i, innebärande kommande tillskottsbehov av förskole- och 
skolplatser. 
 
Förslaget bidrar till att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i förskole- och skolverksamheter i 
kommunens olika geografiska områden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän 
inom förskola och skola antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom 
förskola och skola 
Bilaga Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola1 
Bilaga Anteckning S, M dnr KS20200964 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 27 maj 2020 
Bilaga Anteckning V dnr KS20200964 
Protokollsutdrag - Styrdokument - Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän 
inom förskola och skola - Utskottet för Bildning och lärande  
 
Yrkanden  
Erik Andreasson (V): Avslag förslaget till beslut.  
 
Assar Wixe (S): Bifall till utskottets förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Assar Wixes (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola 
antas. 

__________ 
 
Erik Andreassons (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet – 
Se bilaga  

  
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet – Se bilaga  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Expedieras till:   Johan von Brömsen 

För kännedom till: Dennis Reinhold 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

 BILDNING OCH LÄRANDE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Johan von Brömsen  

2020-05-26 

 
 
 
 

Styrdokument - Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän 
inom förskola och skola (Dnr KS2020/0964-1) 

Sammanfattning 

Styrdokumentet Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola har 
tagits fram med bakgrund av den tillväxtfas som kommunen befinner sig i och prognosticeras 
befinna sig i, innebärande kommande tillskottsbehov av förskole- och skolplatser.  
 
Förslaget bidrar till att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i förskole- och skolverksamheter i 
kommunens olika geografiska områden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän 
inom förskola och skola antas. 
 

Juridisk bedömning  

Regeringens bedömning: Vid den skälighetsprövning som kommunen ska göra i sådana fall då 
ersättning för lokalkostnader till förskolor, skolor och enskilda verksamheter kan ges med 
faktisk kostnad bör intresset av att verksamheterna kan etableras beaktas. Kommunen bör 
därmed kunna ha möjlighet att betala ut ersättning för lokalkostnader med ett belopp som 
avviker från kommunens genomsnittliga kostnad. Detta belopp bör dock inte kunna överstiga 
de faktiska kostnaderna. Förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild 
verksamhet inom skolområdet bör ändras i enlighet med detta. 
 
Utredarens förslag i SOU 2008:8: Överensstämmer delvis med regeringens bedömning. 
Utredaren menar att fristående förskolor och skolor ska ersättas för faktiska lokalkostnader. 
Kommunen ska ha rätt att kunna jämka ersättningen i det fall det ses som skäligt. 
 
Kommunen bör enligt SKR fastställa principer för vilka nyetableringar som kan få en högre 
ersättning, hur stor ersättningen ska vara och under lång tid som den extra ersättningen utgår. 
Därmed får den enskilde huvudmannen tydliga planeringsförutsättningar. Beloppet bör dock 
inte överstiga de faktiska lokalkostnaderna. 
 
Förvaltningen bedömer att begreppet lokalhyra är tydligare för avsett syfte med bidraget och 
kommer därmed fortsättningsvis använda det begreppet i denna skrivelse och styrdokument. 
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Bakgrund 

Förslaget grundar sig bland annat i den tillväxtfas som kommunen befinner sig och 
prognosticeras befinna sig i, innebärande kommande tillskottsbehov av förskole- och 
skolplatser. 
 
Flera kommuner i landet har upprättat principer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän 
inom skola och förskola. 
 

Verksamhetens bedömning 

Ett bakomliggande syfte är att främja nyetableringar där så kan vara önskvärt, och 
modellen innebär att hyresbidraget kan utgå oavsett huvudman, vilket tillförsäkrar  att 
modellen är transparent och likabehandlande. 
 
När det gäller föreslagen hyresnivå per kvadratmeter och potentiell tidsperiod för bidraget 
har en samlad bedömning och avvägning gjorts i samarbete mellan sektor Bildning och 
lärande, ekonomiavdelningen, fastighetsstrateg, och representanter från 
förvaltningsledningen. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
En väl fungerande, tillgänglig och likvärdig förskola och grundskola är ett av kommunens 
viktigaste verktyg för att ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande. 
 
Möjlighet till etablering av tidsenliga och kvalitativa lokaler bidrar till att uppfylla resultatmålet 
om att alla barn och elever vistas i en trygg och sker pedagogisk miljö. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Förslaget bidrar till att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i förskole- och skolverksamheter i 
kommunens olika geografiska områden och skapar förutsättningar för upprätthållande av 
kvalitativa lokaler i framtiden.  
Ärendet är relevant med koppling till målet om God utbildning för alla ur Agenda 2030. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Ärendet bedöms ej strida mot övriga styrdokument. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Likställighetsprincipen gör gällande att tillgång till kommunens utbud av viktig service ska 
kunna anses likvärdigt oavsett var i kommunen människor bor. I kommunens ytterområden 
finns inte ett likadant utbud av lokaler som i centralort vilket gör det svårare för friskolor att 
etablera sig, då ett hinder ofta är relaterat till tillgång på befintliga lokaler. Med möjlighet till 
bidrag för faktiska lokalkostnader ökar möjligheten för huvudmän att anlägga skol- och 
förskolelokaler där behov och efterfrågan existerar. 
 
Om bidraget skulle komma att missbrukas och inte användas i enlighet med tilltänkt syfte kan 
skattemedel användas felaktigt. Bidragstagares användning av bidraget kommer att kontrolleras 
och revideras löpande. 
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Ekonomisk bedömning 

Ekonomisk ersättning utgår till berättigad huvudman efter ansökningsförfarande, om högst 
1800 kronor per kvadratmeter bruksarea för elever och barn inom Kungälvs kommun. Totala 
storleken på årligt bidrag utgörs av antal sökande huvudmän som nyetablerar eller bygg nytt 
och storleken på de lokalerna. 
 
Administration av bidragsansökan väntas ta viss administrativ tid i anspråk och beror på 
intresset för bidraget bland aktuella huvudmän. 
 

Förslag till beslut 

Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola 
antas. 
 
 

 
Dennis Reinhold  
Sektorchef 
 
 
Expedieras till:   Johan von Brömsen 

För kännedom till: Dennis Reinhold 
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1. Inledning 
Av 14 kap 6 § skolförordningen (2011:185) respektive 13 kap. 5 § gymnasieförordningen framgår att 
kommuner, om det finns särskilda skäl för det kan frångå huvudregeln om att fristående huvudmän ska 
ersättas med genomsnittlig lokalkostnad. Det finns ett par undantag från huvudregeln om genomsnittliga 
lokalkostnader.  Ett sådant undantag innebär att kommunen kan ta hänsyn till intresset för att förskolor, 
skolor och andra verksamheter överhuvudtaget ska starta och att kostnaden för nyproduktion är högre än 
kommunens genomsnittliga lokalkostnader (Prop. 2009/10:157, sid 31). Av riktlinjerna framgår vad som 
ligger till grund för bedömningen om och vad som krävs för att ansöka. Huvudregeln är fortfarande att 
kommunens genomsnittliga lokalkostnader ligger till grund för beräkningen av bidrag för lokalkostnader. 

2. Relation till andra styrdokument 
Bidrag till fristående huvudmän regleras framför allt i skollagen, skolförordningen och 
gymnasieförordningen. Utöver vad som är redan är reglerat har Kungälvs kommuns riktlinjer för beslut 
om ersättning för elever som beviljats förlängd undervisning. 

3. Syfte 
Riktlinjerna syftar till att uppmuntra nyetablering av förskolor och skolor i områden i Kungälvs kommun 
där det finns ett stort behov av utökning av antalet platser. Riktlinjerna tydliggör vad som krävs för att 
beviljas bidrag för faktisk lokalhyra och hur bidrag för faktisk lokalhyra beräknas. Bidrag för faktisk 
lokalhyra betalas endast ut i undantagsfall.  

4. Mål och viljeinriktning 
Målet med riktlinjerna är att ge goda förutsättningar för utbud av lokaler för förskola och skola i hela 
kommunen.  

5. Definition av faktisk lokalkostnad 
Faktisk lokalkostnad grundar sig på Skatteverkets bedömning av vad som ingår i en hyra. Av 
bedömningen framgår att elförbrukning inte ingår i hyran om det avser den faktiska förbrukningen av el, 
olja etc. I hyran ingår heller inte kostnader för drift och underhåll. Utöver bedömningen av som ingår i 
hyran görs en bedömning av om hyran är rimlig och skälig i förhållande till liknande objekt. 

6. Underlag för beslut 
Till ansökan om bidrag för faktisk lokalhyra ska följande dokument bifogas: 

1. Fastighetsbeteckning 
2. Typ av verksamhet 
3. Totalt antal placerade barn eller elever på huvudmannens förskola eller skola. 
4. Antal placerade barn eller elever på huvudmannens förskola eller skola som är folkbokförda i 

Kungälvs kommun. 
5. Ritning över byggnaden. 
6. Antal kvadratmeter Bruksarea (BRA) i byggnaden, det vill säga alla våningsplans area och 

begränsning av omslutande byggnadsdelarnas insida.  
7. Om den fristående huvudmannen hyr lokalerna ska hyresavtal inklusive gränsdragningslita mot 

hyresvärd bifogas.  
8. En beskrivning av verksamheten 
9. Datum för när verksamheten flyttade in i lokalerna. 
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7. Beräkning av bidrag
Huvudmannen får bidrag för sin faktiska lokalkostnad under förutsättning att lokalkostnaden bedöms 
som rimlig av hyresansvarig och uppgår till maximalt det dubbla beloppet av kommunens 
genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. Om huvudmannen har elever folkbokförda i annan 
kommun reduceras bidraget. 

Exempel ersättning faktisk lokalhyra 

En huvudman har 210 elever, varav 200 elever är folkbokförda i Kungälvs kommun. Den totala hyran 
är 4 500 000 kronor.  

4 500 000 kr / 210 elever = 21 429 kr/elev. 

21 429 kr * 200 elever = 4 285 800 kr 

Slutsats: Huvudmannen får totalt 4 285 800 kr i grundbelopp för faktisk lokalhyra, det vill säga 21 429 
kr per elev. Om alla elever skulle vara folkbokförda i Kungälvs kommun skulle det totala 
grundbeloppet för faktisk lokalhyra vara 4 500 000 kronor. 

8. Utbetalning av bidrag för faktisk lokalkostnad
Utbetalning av bidrag görs i samband med ordinarie bidrag för grundbelopp och grundar sig på det 
faktiska antalet barn/elever i huvudmannens verksamhet enligt Kungälvs kommuns rutiner för utbetalning 
av grundbelopp.  

9. Villkor för bidraget
Ersättning beviljas för huvudmannens faktiska lokalhyra under förutsättning att: 

o o Det finns ett stort behov av platser i förskola och skola i 
aktuellt område under minst fem år från det att verksamheten flyttar in i de nyproducerade 
lokalerna. Bedömningen av behovet av platser i förskola och skola utgår från Kungälvs 
kommuns befolkningsprognos i relation till befintligt antal platser och pågående 
byggnationer.
o Ersättning kan betalas ut för högst 15 år. 
o Lokalkostnaden bedöms som skälig av hyresansvarig och kan verifieras av ett hyresavtal. 
Bedömningen görs årligen. 
o Ersättning utgår endast för barn och elever folkbokförda i Kungälvs kommun.
o Ersättning betalas ut enligt ordinarie rutiner för utbetalning av grundbelopp.
o Ersättning utgår endast under den tid faktisk lokalkostnad per barn/elev är minst 10 procent 
högre jämfört med kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev
o Ersättning för faktisk lokalhyra kan inte uppgå till mer än det dubbla beloppet av kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.
o Beslut om en huvudman har rätt till ersättning för faktisk lokalhyra fattas av Kommunstyrelsen i 
varje enskilt fall. 

o  
10. Levandegöra
Riktlinjerna publiceras under styrdokument på Kungälvs kommuns hemsida. 

11. Uppföljning
Riktlinjerna följs upp var fjärde år om revideringar inte behövs tidigare utifrån lagändringar och av 
annat skäl.  
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-14

Handläggarens namn
Erika Abrahamsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Tjänsteutlåtande (Dnr KS2022/2057-1)

Sammanfattning

En uppdatering av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter har initierats av kommunens
säkerhetsenhet som tillsammans med kommunpolisen ansett att paragrafen om fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor behövt en översyn. Detta då det varit upprepade incidenter under
perioden innan och efter nyår med fyrverkerier som skjutits mot bussar i linjetrafik och mot
byggnader på Nordmannatorget. I samband med detta arbete har även resterande dokument gåtts
igenom, språket har setts över och moderniserats/förenklats, dessutom har ett antal paragrafer
förtydligats. Vidare har paragrafhänvisningarna kontrollerats och justerats i den mån det varit
nödvändigt. De paragrafer som förtydligats är bland annat 16 § gällande camping, 18 – 19 §§
gällande hundar samt 24 § gällande ridning.

Utgångspunkten när det gäller fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är att det som huvudregel
ska råda ett fyrverkeriförbud i kommunen med undantag för kl. 17.00 på påskafton till kl. 01.00 på
påskdagen samt kl.17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. Övriga tider krävs således
tillstånd från Polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier.

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att upphäva nu gällande allmänna lokala
ordningsföreskrifter och att anta förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter bedöms vara inom ramen för vad en kommun
får besluta om enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) samt förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Förvaltningens bedömning

Ärendet initierades redan under hösten 2021 av kommunens säkerhetsenhet som i samråd med
kommunpolisen kom fram till att paragrafen om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor behövde
ses över. Ett förtydligande kring lovligheten anses nödvändig för att ha större möjlighet att förhindra
att de problem som uppstod då fyrverkerier, under ett par veckors tid runt nyår 2020, sköts mot
bussar i linjetrafik samt mot byggnader i närheten av Nordmannatorget, upprepas.

Vid framtagningen av förslag till ny paragraf har förvaltningen tittat på hur andra kommuner reglerat
frågan. Några kommuner har valt att tillåta fyrverkerier och andra pyrotekniska varor även på
Valborgsmässoafton. Då vi inte noterat att det skjutits fyrverkerier på Valborgsmässoafton har vi
valt att inte lägga till den högtiden och därmed riskera att uppmuntra till det bara för att det är
tillåtet. Vi har därför medvetet valt att godkänna fyrverkerier och andra pyrotekniska varor endast på
påskafton och nyårsafton.
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Övriga frågor som har behandlats har initierats av förvaltningen då man sett att det varit 
frågetecken kring vissa paragrafer. Vi har även förenklat språket i dokumentet då språket i offentlig 
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt 11 § språklagen (2009:600).

Genom denna översyn blir det tydligare och enklare för de som vistas i kommunen att veta vad som 
är tillåtet att göra inom kommunens gränser.

Kungälvs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter utgår från SKR:s mall för lokala 
ordningsföreskrifter.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Varken kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål bedöms påverkas 
av förslaget.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Enligt Göteborgsregionens Avfallsplan 2030 ska kommunen arbeta för minskad nedskräpning och 
enligt Agenda 2030 för en hållbar konsumtion och produktion. Ett omfattande brukande av 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kan inte anses gå i linje med dessa mål.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Enligt Göteborgsregionens Avfallsplan 2030 ska kommunen arbeta för minskad nedskräpning. Ett 
omfattande brukande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kan inte anses gå i linje med 
dessa mål.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Genom förslaget blir det tydligare och enklare för de som vistas i kommunen att veta vad som är 
tillåtet att göra inom kommunens gränser.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv.

Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut
1. Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2019/2028) upphör att gälla.
2. Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2022/2057) antas enligt förslag.

Marcus Spovell Anders Holm
Verksamhetschef Sektorchef
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Expedieras till: 

För kännedom till:
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Stycken i fet stil: Gamla paragrafer. 

Stycken i grönt: Nya paragrafer som ersätter de i fet stil.

Inget grönt stycke under gammal paragraf = ingen förändring

1. Inledning

Kungälvs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(SFS 1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden

1§

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap ordningslagen (SFS 1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur allmänna 
ordningen och säkerheten i Kungälvs kommun ska upprätthållas.

2§

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

3§

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § 
första stycket i ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: Oasen och 
Fästningsparken i Kungälv.

3§

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § första 
stycket i ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: Oasen och 
Fästningsparken i Kungälv. För områden som staden har upplåtit till torghandel gäller, förutom 
tillämpliga delar av dessa ordningsföreskrifter, även lokala föreskrifter för torghandel.

4§

Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10§ första stycket (borde inte 
vara med, ska vara 11§ 1 st), 11§ (ska vara 12), 13 § första stycket och 20§ (lägg till första 
stycket), bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

4§ 
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Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § 1 st, 12 §, 13 § 1 st och 21 § 1 st 
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5§

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill, buller eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar, brandvägar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras.

5§

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, 
buller eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar, 
brandvägar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera

6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Vid grävning på allmän platsmark ska grävtillstånd sökas hos kommunen i god tid innan arbetet 
påbörjas.

Störande buller

7§

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd.
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Containrar och andra anordningar

8§

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall ställas 
upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer

För placering och förvaring av containrar eller liknande krävs efter tre dygn tillstånd från 
kommunen.

Vid utplacering av en container eller annan anordning skall brandskyddsaspekter beaktas. 
Vidare ska hänsyn tas till framkomligheten för gång – och cykeltrafiken.

För anordning som utgör fordon gäller även lagen (SFS 1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall samt förordning (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

8§

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som ska ställas upp på 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer

För placering och förvaring av containrar eller liknande krävs efter tre tillstånd från 
Polismyndigheten

Vid utplacering av en container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare 
ska hänsyn tas till framkomligheten för gång – och cykeltrafiken.

För anordning som utgör fordon gäller även lagen (SFS 1982:129) om flyttning av fordon i vissa 
fall samt förordning (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Markiser, flaggor och skyltar

9§

Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd 
över marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger över en gångbana får inte 
ha lägre höjd än 2,50 meter och den del som hänger ner över en körbana får inte ha lägre 
höjd än 4,60 meter.

I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen ska placeras.

9§

Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd över 
marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger över en gångbana får inte ha lägre höjd 
än 2,50 meter och den del som hänger ner över en körbana får inte ha lägre höjd än 4,60 meter.

I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen ska placeras.

Skyltar får skjuta ut högst 1 meter från fasadliv. Skylt får endast skjuta ut över trottoaren fram till 
max 0,5 meter från trottoarens ytterkant.
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Trottoarpratare ska vara utformade med rund sarg i botten för att minska risken för fallolyckor. 
Trottoarpratare får inte sättas ut utan tillstånd från polismyndigheten.

Marschaller ska vara skyddade av en lykta eller liknande och får inte placeras direkt på 
gatubeläggningen.

Växtlighet från tomt

10§

Innehavaren av fastighet skall förhindra att ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns 
som buskar, träd och häckar medför skymd sikt eller hindrad framkomlighet för 
trafikanter. Fri höjd för växtlighet skall därför vara minst 2,5 meter över gångbanan, minst 
3,2 meter över cykelbana och minst 4,6 meter över körbana. Fastighetsinnehavare skall 
vidare förhindra att växtlighet från tomt inte stör gatubelysning på offentlig plats.

10§

Innehavaren av fastighet ska förhindra att ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns som 
buskar, träd och häckar medför skymd sikt eller hindrad framkomlighet för trafikanter. Fri höjd för 
växtlighet ska därför vara minst 2,5 meter över gångbanan, minst 3,2 meter över cykelbana och 
minst 4,6 meter över körbana. Fastighetsinnehavare ska vidare förhindra att växtlighet från tomt 
inte stör gatubelysning på offentlig plats.

Affischering

11§

Affisch, annons eller annat dylikt anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten sättas 
upp på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, kopplingsskåp, stolpar, skyltställ, 
träd eller liknande, som vetter mot sådan plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.

Angående uppsättande eller anbringande av anordning som avses i andra stycket, annan 
skylt eller reklamanordning stadgas i 3 kap 14§ och 8 kap 34§ plan- och bygglagen. 

Om tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller liknande utmed allmän väg 
stadgas i 46§ väglagen och 22§ naturvårdslagen.

11§

Affisch, annons eller annat liknande anslag får inte utan tillstånd från Polismyndigheten sättas upp 
på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, kopplingsskåp, stolpar, skyltställ, träd eller 
liknande, som vetter mot sådan plats.
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som 
är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser 
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Regler för tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller liknande utmed allmän väg 
stadgas i 46§ väglagen (1971:948) och 22§ naturvårdslagen (1965:822).

Högtalarutsändning

12§ 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från 
polismyndigheten.

Insamling av pengar

13§

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

13§

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte är en del av en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

14§

Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras på offentlig plats inom de områden i 
tätorterna Kungälv, Ytterby och Marstrand som markerats på bilagda kartor annat än i 
samband med tillåten utskänkning av sådana drycker.

Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras på offentlig plats inom det område som markerats 
på bilagd karta märkt Alkoholhaltiga drycker, Kungälv annat än i samband med tillåten 
utskänkning av sådana drycker.

14§
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Alkoholhaltiga får inte intas på offentlig plats inom de områden i tätorterna Kungälv, Ytterby och 
Marstrand som markerats på bilagda kartor annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana 
drycker. 

Tillfällig försäljning 

15§

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte fordrar tillstånd enligt 3 
kap 1§ ordningslagen.

Tillfällig försäljning får inte ske på följande platser:

Nytorget, busstorget, Västra Parken, Västra Gatan (delen Västra Tull – Glasbruksgränd), 
Posttorget, Ytterbyvägen (delen Västra Tull-Bäckgatan) eller Fästningsholmen i Kungälv.

Hamngatan och Ringplan Arvidsvik i Marstrand.

Ambulerande försäljning

15§

Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1§ 
ordningslagen.

Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser:

Nytorget, Västra Parken, Västra Gatan (delen Västra Tull – Glasbruksgränd), Posttorget, 
Ytterbyvägen (delen Västra Tull-Bäckgatan) eller Fästningsholmen i Kungälv.

Hamngatan och Ringplan Arvidsvik i Marstrand.

Camping

16§

Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmän begagnande får 
camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som bestämts av 
kommunen.

16§

Det råder campingförbud i detaljplanelagt område i kommunen. Inom områden som upplåtits för 
fritidsändamål eller till annat allmänt användande får camping äga rum på de platser och under de 
tider av året som bestämts av kommunen. Det är inte tillåtet att regelbundet eller under längre tid 
övernatta i sin bil på annan plats än reglerade ställplatser.

Badförbud
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17§

Bad i öppet vatten är förbjudet i Nordre älv från ”Lillebron” (Fars Hatt) och Bohusbron till 
motorvägsbron (E6) samt i Marstrand inom den del av hamnområdet som begränsas av 
Norrbro – Janssons båtvarv – hela Muskeviken – Ringens Varv -Hedvigsholmens södra 
udde – Södra Strandverket – Norrbro.

Hundar

18§

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, eller den som 
endast tillfälligt vårdar hunden är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst.

18§

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller användande, eller den som endast 
tillfälligt vårdar hunden är skyldig att följa bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhundar, assistanshundar, polishund i tjänst eller för andra civila 
tjänstehundar.

19 §

Hundar ska hållas kopplade på försäljningsplats, medan torghandel pågår, samt under tiden 
från den 1 april till och med den 30 september i park.

Tikar ska under löptid hållas kopplade på offentliga platser inom hela kommunen med 
undantag för inhägnade områden.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, offentliga badplatser eller lekplatser.

19 §

Hundar ska alltid hållas kopplade i detaljplanelagt område och i naturreservat. Under tiden från 
den 1 april till och med den 30 september gäller koppeltvång på offentlig plats i hela kommunen. 
Undantag gäller för inhägnade områden avsedda för hundar och på privat mark.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, offentliga badplatser eller lekplatser.

20 §

Inom offentliga platser med tydlig stadsprägel skall föroreningar efter hundar plockas upp.

20 §

Inom offentliga platser med tydlig stadsprägel ska föroreningar efter hundar plockas upp.
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Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

21 §

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom.

21 §

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Tillstånd för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor krävs inte kl. 17.00 på påskafton till kl. 
01.00 på påskdagen samt kl. 17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen inom detaljplanelagt 
område. Det är aldrig tillåtet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor vid sjukhuset 
eller vid kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Allmänfarliga åtgärder

22§

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt i enlighet med vad som föreskrivs i 
3 kap 3 § ordningslagen skall tillse att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras eller störs.

22§

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och liknande i enlighet med vad som föreskrivs i 3 
kap 3 § ordningslagen får trafiken på platsen inte hindras eller störas i onödan.

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera

23 §

På offentliga platser får inte användas luftvapen eller fjädervapen, paintballvapen, pilbågar 
eller slangbågar.

23 §

Luftvapen eller fjädervapen, paintballvapen, pilbågar eller slangbågar får inte användas på 
offentliga platser.

Ridning

24§

Ridning får inte ske i de på Fontin anlagda och skyltade motionsspåren, motionsspåret från 
idrottsplatsen Yttern i terrängen på Rollsbo norr om Tungeområdet i Ytterby, 
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motionsspåret i terrängen på Diseröd nordväst om samhället och motionsspåret på 
Madlyckan norr om Kärna samhälle.

24§

Ridning får inte ske i anlagda och skyltade motionsspår på kommunens mark.

Adressnummer och ledskyltar

25§

1 mom Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, skall vara försedd med särskild 
adressnummerskylt. Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid 
sidan av byggnadens ingång. Dessutom skall, i de fall miljö- och byggnadsnämnden så 
prövar erforderligt lämplig plats uppsättas en orienteringstavla eller en särskild skylt 
(ledskylt)  med hänvisning till byggnaden.

Adressnummerskylt, orienteringstavla och ledskylt skall vara utförd av väderbeständigt 
material och adressnummerskylten helst i form en så kallad lampskylt.

2 mom Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa, uppsätta och underhålla 
adressnummerskylt, ledskylt och orienteringstavla.

25§

Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. 
Sådan skylt ska sättas upp på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av byggnadens ingång. 
Dessutom ska en orienteringstavla eller en särskild skylt (ledskylt) sättas upp på en lämplig plats 
om miljö- och byggnadsnämnden bestämmer att det är nödvändigt.

Adressnummerskylt, orienteringstavla och ledskylt ska vara av väderbeständigt material och 
adressnummerskylten ska helst vara en så kallad lampskylt.

Fastighetsägaren ska på egen bekostnad ordna med adressnummerskylt, ledskylt och 
orienteringstavla.

Avgift för att använda offentlig plats

26§

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Polismyndighet med mera

27§

Polismyndighet enligt dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter är Polismyndigheten i 
Göteborgs och Bohuslän, Box 254, 442 23 Kungälv.

Det ankommer på kommunstyrelsen att avge yttrande som avses i 3 kap 2 § ordningslagen.
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27§

Polismyndighet enligt dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter är Polismyndigheten, Region 
Väst, Kungälv, 405 90 Göteborg.

Det är kommunstyrelsen som ska yttra sig i frågor som avses i 3 kap 2 § ordningslagen.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

28 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 
§, 12 §, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15-16 §§, 18-24 §§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

28 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-16 §§, 18-24 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.
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Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och
centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs
stadskärna (Dnr KS2015/880-18)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för
Klocktornet 1, 34 och 37. Planarbetet påbörjades först i juni 2020.

Ett planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal, där planområdet ingår, antogs av
kommunfullmäktige 2017-05-18. Planprogrammet och dess bilagor har utgjort utgångspunkt för
detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet genom att tillföra
ytterligare bebyggelse till ett befintligt centrumkvarter och säkerställa handel eller annan centrum-
verksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och Strandgatan. Detaljplanen syftar
även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i centrum (inklusive
kulturmiljön utmed Västra gatan) samt att förstärka Strandgatan och Västra gatan som centrum-
och handelsstråk. Planen ska bidra till att genomföra den vision för området som finns i
underliggande planprogram. Gestaltningen skall hålla stadsmässigt hög nivå vad gäller allt från
volymer till detaljer, via materialval och byggteknik.

Detaljplanen omfattas av fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37 i privat ägo, samt små delar av
Gärdet 1:1 och Fontin 1:1 som ägs av kommunen.

Detaljplanen ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövård. Området är utsatt för trafikbuller.

Planförslaget möjliggör två alternativ till utformning av kvarteret. Alternativ 1 innebär att befintlig
bostadsbyggnad uppförd 1962 i modernistisk stil inom kvarteret bevaras och utgör
gestaltningsmässig utgångspunkt för tillkommande byggnadsvolymer. Alternativ 2 innebär att
bebyggelsen inom kvarteret rivs och ersätts med ny bebyggelse i ett kringbyggt kvarter vars
gestaltning anpassas till den äldre bebyggelsen längs Västra Gatan, huvudsakligen uppförd från
1800-talets mitt och framåt. Bebyggelsens gatuplan ska användas för centrumändamål.

Totalt ryms 10 400 kvm bruttoarea ovan mark i alternativ 1 där förslaget visar 84 lägenheter samt
500 kvm BTA centrumverksamhet inklusive kontor. I alternativ 2 ryms totalt 10 500 kvm bruttoarea
ovan mark, där förslaget visar 107 lägenheter samt 2 300 kvm BTA centrumverksamhet inklusive
kontor.

Kommunens bedömning är att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar i sitt yttrande över undersökning av betydande
miljöpåverkan kommunens bedömning.

Juridisk bedömning

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).
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Förslaget bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken eller på 
ett påtagligt sätt skada det negativt. 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts. Kommunens bedömning är att 
genomförandet av den aktuella detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan har skickats till länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen 
har meddelat att de delar kommunens uppfattning att genomförandet av förslaget inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.

Förvaltningens bedömning
Planförslaget innehåller flera planbestämmelser som styr bebyggelsens utformning vilket motiveras 
av att planområdet ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövård. Förvaltningen gör 
bedömningen att båda alternativen till utformning av bebyggelsen är förenliga med riksintresset. 

Planområdet är utsatt för trafikbuller. Med åtgärder är det möjligt att uppnå gällande riktvärden för 
trafikbuller. Planbestämmelser om trafikbuller har införts på plankartan.

Parkering anordnas i befintligt parkeringsgarage under mark. Inriktningen är att utöka den 
underjordiska parkeringen inom planområdet för att kunna tillgodose kvarterets totala bil- och 
cykelparkeringsbehov för bostäder och arbetsplatser, enligt gällande parkeringsnorm. 
Detaljplanens genomförande är beroende av att en del av parkeringsbehovet enligt gällande 
parkeringsnorm löses utanför planområdet. Kommunen har kapacitet att kunna erbjuda friköp av 
det totala parkeringsbehovet för bil som planområdet genererar för besökare till handel inom 
befintlig parkeringsyta på den västra delen av Gärdet 1:3. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

I översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger som 
mål för utveckling i Kungälv och serviceorterna att huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder 
och verksamheter ska vara i centralorten. En mer sammanhållen bebyggelse med korta avstånd 
ska eftersträvas. Kungälv bör därför i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de 
centrala delarna, framförallt bör en hög bebyggelsetäthet eftersträvas i de stationsnära lägena och i 
anslutning till kollektivtrafik. Planområdet ingår i utvecklingsområdet för centrala Kungälv där en 
särskilt hög täthet eftersträvas och inriktningen ska vara en blandning av bostäder med olika 
upplåtelseform, verksamheter och handel. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

I ”Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2013-2022” redovisas att 
bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske utmed kollektivtrafikstråket: Kungälv-Ytterby och 
Kode samt i kommunens serviceorter. För att bidra till en hållbar utveckling ska kommunen sträva 
efter att få en blandad bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseform i alla kommunens delar. 
Detaljplanen stödjer målen i bostadsförsörjningsprogrammet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Detaljplanen kommer att ge förutsättningar för så väl social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Planförslaget bidrar till att uppnå målet "Hållbara städer och samhällen" då området ligger i ett
centralt läge och innebär en förtätning av befintliga områden med goda möjligheter finns att cykla,
gå eller åka kollektivt. Förtätningen av stadskärnan bidrar till en hållbar utveckling som bidrar till en
mer transportsnål och energieffektiv samhällsstruktur.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och Länsstyrelsens 
granskningsyttrande av översiktsplanen. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen bidrar till att skapa bättre underlag för handel och verksamheter i Liljedal. Planområdet 
ligger centralt i Kungälv och kan bli ett attraktivt boendealternativ med närhet till handel, service och 
kollektivtrafik. 

Bottenvåningen i kvarteret ska rymma centrumverksamhet till exempel handel vilket bidrar till mer 
stadsliv och ökad trygghet. Vid nybyggnation finns det en viss risk för att hyrorna går upp och det är 
osäkert hur befintliga verksamheter och föreningar som är beroende av låga hyror påverkas av 
nybyggnationen.
 
Väl utbyggd gång- och cykelinfrastruktur samt kollektivtrafik medför god rörelsefrihet för större barn 
i närområdet. För mindre barn är det svårt att röra sig fritt vilket medför ett behov av att 
tillkommande bostadsgård utformas i första hand med lekyta för de mindre barnen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Planarbetet drivs av plankonsult. 

Ekonomisk bedömning
Planförslaget rymmer ingen utbyggnad av allmän plats. Ett genomförande av detaljplanen medför 
endast eventuella kostnader för kommunen i form av utbyggnad av va-ledningar och eventuellt 
upprättande av ny förbindelsepunkt, vilket finansieras av anslutningsavgift. Ett genomförande av 
detaljplanen innebär utbyggnad inom kvartersmark, vilken finansieras av 
exploatören/fastighetsägaren. 

Kostnaden för upprättande av detaljplanen har reglerats i ett samverkansavtal mellan 
fastighetsägaren och Kungälvs kommun. Fastighetsägaren svarar för de faktiska kostnaderna som 
uppkommer i samband med detaljplanearbetet. 

Förslag till beslut

1. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i 
Kungälvs stadskärna i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11. 

2. Genomförandet av detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 
34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna i Kungälvs kommun bedöms inte innebära en 
betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen 4 kap 33b-34§§ och miljöbalken 6 
kap 5-7 §§.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: Henrik Nilsson, henrik.nilsson@sigillet-fastighet.se 
Madeleine Wollbrant, Projektenheten/Samhälle och utveckling
Karin Jern, Handläggare, Plan/Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Enhetschef Plan, Plan/Samhälle och utveckling 
Amanda Staf, Enhetschef Projekt, Projektenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Undersökning av betydande miljöpåverkan

2018-10-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplan för Klocktornet 1, 34 och 37 -  
Centrumkvarter i Kungälvs stadskärna 
i Kungälvs kommun, Västra Götalands län 

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
Dnr KS2015/880 

 
Sektor samhälle och utveckling 
Enhet plan 2021-04-08

Planområdets  läge 



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Undersökning av betydande miljöpåverkan



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Undersökning av betydande miljöpåverkan

Sektor samhälle och utveckling 

3 

Innehåll 

1 Allmänt 4 

2 Beskrivning av planområdet och omgivningen 5 
2.1 Lokalisering ....................................................................................... 5 
2.2 Planområdet ...................................................................................... 5 

3 Andra planer för planområdet och dess närhet 10 

4 Förändrad markanvändning 11 
4.1 Markanvändning enligt förslaget ...................................................... 11 
4.2 Åtgärder i omgivningen till följd av planen ........................................ 11 

5 Utredningar 12 

6 Miljöpåverkan 13 
6.1 Planering ......................................................................................... 13 
6.2 Sammanvägning med effekter orsakade av näraliggande planer ..... 14 
6.3 Naturmiljö ........................................................................................ 14 
6.4 Rekreation och friluftsliv ................................................................... 14 
6.5 Vatten .............................................................................................. 15 
6.6 Kulturmiljö ........................................................................................ 16 
6.7 Visuell miljö ..................................................................................... 16 
6.8 Hushållning med naturresurser ........................................................ 17 
6.9 Hälsa och säkerhet .......................................................................... 17 
6.10 Luft .................................................................................................. 19 
6.11 Social miljö ...................................................................................... 19 
6.12 Nationella, regionala och lokala miljömål ......................................... 20 

7 Alternativ 22 

8 Sammanfattande bedömning 23 
8.1 Slutsats ............................................................................................ 24 

Medverkande tjänstemän 24 
 
  



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Undersökning av betydande miljöpåverkan

Sektor samhälle och utveckling 

4 

1 Allmänt 

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under 
processen undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att 
kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen 
eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats 
(6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Kommunen ska efter undersökningens 
identifiering av omständigheter och samråd i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och 
redovisa de omständigheter som talar för eller emot det. Beslutet ska göras tillgängligt 
för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska 
kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
och en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan 
anges i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).  
 
Oavsett om det blir ett jakande eller nekande svar på om en strategisk miljöbedömning 
ska tas fram bidrar underökningen till att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling. 

Den aktuella planens syfte 

Planens syfte är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet genom att 
tillföra ytterligare bebyggelse till ett befintligt centrumkvarter och säkerställa handel 
och annan centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och 
Strandgatan. Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den 
befintliga miljön i centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan), förstärka 
Strandgatan och Västra gatan som centrum- och handelsstråk samt att tillskapa fler 
bostäder. Planen ska bidra till att genomföra den vision för området som finns i 
underliggande planprogram. 

Planens handläggare 

Planens handläggare är Karin Jern. 
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2 Beskrivning av planområdet och omgivningen 

2.1 Lokalisering 
Planområdet är beläget i den södra delen av Kungälvs centrum, i Liljedalsområdet och 
tillhör de äldre delarna av staden. Området avgränsas av Västra Gatan, Strandgatan och 
Norra gränden. I nordväst vetter kvarteret mot cirkulationsplatsen Västra Tullen och på 
andra sidan den ligger Stadshuset. Närmsta busshållplats är Västra Parken ca 100 meter 
från planområdet. Gång- och cykelvägnätet finns utbyggt i planområdets närhet.  
Området ligger en knapp kilometer från Kongahälla och Kungälvs resecentrum i motsatt 
del av centrum. Mimers hus ligger ca 500 meter från planområdet.  
Det finns gott om olika typer av offentliga mötesplatser i planområdets närhet såsom 
Västra Parken, Rådmansparken, Posttorget och Gustaf Hjerpes torg. Utmed Västra 
Gatan och Strandgatan finns butiker och restauranger samt en biograf. Före 
byggnationen av Kongahälla köpcenter återfanns kärnan av Kungälvs handelscentrum 
här.  
Nordre älv flyter fram ca 450 meter söder om planområdet. E6 passerar ca 700 meter 
väster om planområdet. Fontins naturreservat börjar ca 150 meter från planområdet och 
sträcker sig österut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktskarta med planområdets läge markerat 

2.2 Planområdet 
Planområdet utgörs av ett befintligt centrumkvarter bebyggt med två större 
sammanbyggda huskroppar i form av en bostadsbyggnad med butiker i bottenvåningen 

Planområdets läge 



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Undersökning av betydande miljöpåverkan

Sektor samhälle och utveckling 

6 

(5 våningar) och en centrumbyggnad med lokaler samt butiker i bottenvåningen (3 
våningar). Två lägre husvolymer om 1 respektive 2 våningar med butiker och lokaler 
fyller ut kvarteret mot Strandgatan och Västra Tullen. Under mark finns bland annat 
parkeringsgarage. Bebyggelsen inom kvarteret är uppförd på 1960- och 70-talen. 
Bostadshuset från 60-talet är ritat av Kungälvs vid den tiden mest framstående arkitekt, 
Wello Uuskyla. Planområdet utgörs enbart av kvartersmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortofoto med planområdets läge markerat 

 

 

 

 

 

 

 

Snedbild från väster.  

Street view över kvarteret, från Västra tullen.            Vy norrifrån, in på Västra Gatan.  

Stadshuset 
Västra 
tullen 

Ytterbyvägen 
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I Översiktsplan 2010 anges planområdet som centrumområde. Området ingår i 
utvecklingsområdet för centrala Kungälv där en särskilt hög täthet eftersträvas och 
inriktningen ska vara en blandning av bostäder med olika upplåtelseform, verksamheter 
och handel. 

Utsnitt ur Översiktsplan 2010 

 
  

Planområdets läge 
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I och omkring Nordre älv finns ett flertal riksintressen, förordnanden och direktiv. Ca 
350 meter söder om planområdet finns ett stort område som utgörs av riksintresse för 
naturvård. Sammaområde, med något annorlunda avgränsning, omfattas även av 
riksintresse för friluftsliv. Ca 150 meter söder om gränsen för riksintresset, ca 500 meter 
från planområdet, finns ett stort Natura 2000-område. Detta område utgör också 
naturreservat och naturvårdsområde. Ett strandskyddsområde återfinns ca 450 meter 
söder om planområdet. I Nordre älv finns det dokumenterad förekomst av lax och 
havsöring.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur WebbGIS. 
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Ca 550 meter söder om planområdet ligger Tjuvholmen. Holmen utgör ett värdefullt 
odlingslandskap, samt ängs-, betes- och hagmark. Med början ca 150 meter öster om 
planområdet finns Fontins närströvområde, som har värdeklass A enligt Kungälvs 
kommuns åtgärdsplan för närströvområden från 2008. En del av närströvområdet, ca 
200 meter från planområdet, innehåller objekt med naturvärden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur WebbGIS 

 
Planområdet ligger inom ett större område som utgörs av riksintresse för 
kulturmiljövården. Västra Gatan, dess omgivande bebyggelse, Östra Gatan och området 
mot Fästningsholmen med Bohus fästning ingår dessutom i Kungälvs kommuns 
kulturmiljöprogram, benämnt i kartan ”Kulturmiljöer i kommunerna”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur WebbGIS 
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3 Andra planer för planområdet och dess närhet  
Under denna rubrik redovisas vilka andra planer – förutom aktuell detaljplan – som 
finns för planområdet och dess närhet. Utöver beslutade planer beskrivs även annan 
pågående planering såsom planerade vägar, VA-åtgärder osv.  

• Planprogram – Kungälvs stadskärna, delen Liljedal, 2017-05-18 gäller för 
området. Här beskrivs bland annat en möjlig förtätning genom 
komplettering/påbyggnad av de befintliga kvarteren, med utgångspunkten att 
den tillkommande bebyggelsen ska stärka områdets identitet. Stor vikt läggs vid 
hur ny bebyggelse knyter an till befintlig så att övergången mellan bebyggelsens 
skalor inte ska bli oproportionerlig, för att de historiska byggnaderna ska 
framhävas och solvärdena längs exempelvis Västra Gatan ska säkras.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över programområdet och dess möjliga utveckling.  

• Området omfattas av Förslag till ändring i stadsplan för del av Kungälv, kv 
Klocktornet och del av Kv Mors Mössa mm, med aktnummer 1692, laga kraft 
1970-05-27 som anger markanvändning handelsändamål respektive bostads- och 
handelsändamål i en variation av 1-5 våningar för de berörda fastigheterna. 
Genomförandetiden har gått ut.  

• I Liljedalsområdet finns flera aktuella detaljplaner i olika skeden från ”inför 
uppstart” till ”genomförande”.  

• I samband med utbyggnaden av bebyggelsen i Liljedalsområdet sker en översyn 
av befintlig infrastruktur med viss omläggning och nyanläggning av ledningar 
samt gatuanpassningar av Västra Gatan och Strandgatan. Bland annat planeras 
en flytt av busshållplatsen Kexbageriet i norrgående riktning, in på Strandgatan.   
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4 Förändrad markanvändning 

4.1 Markanvändning enligt förslaget 
Planarbetet går ut på att pröva lämpligheten i att tillföra ytterligare bebyggelse till 
kvarteret, antingen genom att bebygga området med ett helt nytt centrumkvarter med 
möjlighet till högre hushöjder, framförallt mot Strandgatan och Västra Tullen än idag, 
det sk ”nybyggnadsalternativet” alternativt genom att låta delar av bebyggelsen inom 
kvarteret vara kvar och kompletteras med nya volymer, det sk ”bevarandealternativet”. 
Om det är möjligt med hänvisning till tydlighet och nödvändig reglering för att 
säkerställa markens lämplighet ska planen möjliggöra båda dessa scenarier. 
Användningen som ska prövas är i första hand bostäder och kontor samt handel eller 
annan centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Strandgatan och Västra 
Tullen. Användningen ska även den vara så bred som det är möjligt utifrån vad som är 
nödvändigt och önskvärt att reglera.  

Utdrag ur pågående dagsljusutredning som visar två alternativa förslag till byggnadsvolymer 
inom kvarteret, ”bevarandealternativet” till vänster och ”nybyggnadsalternativet” till höger.   

4.2 Åtgärder i omgivningen till följd av planen 
Planen föranleder inga direkta förändringar på vägnät eller dylikt. I samband med 
utbyggnaden av bebyggelsen i Liljedalsområdet sker en översyn av befintlig 
infrastruktur med viss omläggning samt nyanläggning av ledningar för bland annat 
vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme. Gatuanpassningar av befintliga gator.  
Under planarbetet ska parkeringsbehovet analyseras. Kommunen ger möjlighet till 
parkeringsfriköp för det parkeringsbehov som uppstår till följd av förslaget men som 
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inte ryms inom den egna fastigheten. Som en följd av den sammanlagda planeringen i 
Liljedalsområdet och eventuellt i angränsande områden finns behov av en 
parkeringsanläggning i området. Detta finns beskrivet i gällande planprogram. 
 

5 Utredningar 
Utredningsbehov: 

• Miljöteknisk markundersökning pågår. Pågående utredning är en komplettering 
av tidigare genomförd Miljöteknisk markundersökning, Orbicon 2016-10-27. 
Utöver denna finns ett flertal miljötekniska markundersökningar genomförda för 
andra delar av Liljedalsområdet.   

• Dagsljusutredning (VSC-analys) pågår.  

• VA- och dagvattenutredning ska tas fram. Övergripande utredningar finns: 
Konsekvensanalys beträffande VA-anslutning av tillkommande bebyggelse i den 
östra delen av Kungälvs tätort, Sweco 2016-08-09 samt till den Kompletterande 
utredning – dagvattenkvalitet, Sweco 2017-11-10. 

• Solstudie ska tas fram. 

• Bullerutredning ska tas fram. Bedömning ska göras av om det är relevant att i 
den också utreda vibrationer.    

• En parkeringsutredning kommer tas fram för ett större område där planområdet 
ingår.  

 
Sedan tidigare finns ett antal utredningar gjorda för ett större område där planområdet 
ingår: 

• Trafikutredning för Liljedalsområdet: Trafikutredning med förprojektering och 
genomförbarhet av Strandgatans utformning samt Liljedalsgatan och 
Trädgårdsgatan i Kungälv, Sweco, 2018-05-14 rev 2018-12-21. 

• Luftmiljöutredningar:  
o Luftmiljöutredning för Strandgatan: Utredning luftkvalité 

Liljedalsområdet, Ramböll, 2017-08-17.  
o Spridningsberäkningar av vägtrafik Kungälv, Luftmiljöutredning, 

Ramböll 2019-01-14. 
o Pågående och avslutade mätningar av kvävedioxid och partiklar från 

mätstation placerad på Strandgatan.  

• PM Geoteknik Liljedalsområdet, Sweco VBB 2003-10-03 – Geoteknisk 
utredning baserad på tidigare utförda geotekniska undersökningar i området.  

• PM beträffande påbyggnad, Bengt Johansson & Co 2004-10-04 
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Utredningar till underliggande planprogram: 

• Haltberäkningar för planområde Kongahälla Östra och centrums planprogram i 
Kungälv, SMHI 2015-06-30 

• Kungälvs handelsanalys, utredning om handelspotentialen i Kungälv, Tyréns 
2014-12-11 

• Parkeringsutredningsutredning Centrala Kungälv, Trivector 2015-10-09, rev 
2016-01-15 

• Västra gatan i Kungälv - en fördjupad beskrivning av del i ett riksintresse, 
Archidea 2013-10-08 

• Social konsekvensbeskrivning, Norconsult november 2015 

6 Miljöpåverkan 
Vänstra kolumnen i nedanstående tabell består av en checklista över möjlig 
miljöpåverkan till följd av detaljplanering (dvs ej specifik för aktuell detaljplan) samt en 
bedömning av om dessa typer av miljöpåverkan kan uppstå i aktuell detaljplan. 
Det finns ingen allmänt accepterad definition på vad som är ”miljöfrågor” och vad som 
inte är det. I checklistan finns flera gränsfall, dvs aspekter som inte med självklarhet 
uppfattas som miljöfrågor. De finns med för att vara på den säkra sidan att fånga upp 
frågor som skulle kunna ge miljöpåverkan.  
I efterföljande kapitel 8 Bedömning redovisas emellertid endast vad som bedöms vara 
”miljöfrågor”. Kap 8 Bedömning utgår från kap 6 Miljöpåverkan och sammanfattar 
planärendets viktigaste aspekter av miljöfrågor. 
 

 
Checklista över möjlig miljöpå-
verkan till följd av detaljplanering 
 

 

Uppskattning om miljöpåverkan enligt 
checklistan kan uppstå i aktuell detaljplan 
samt motivering till denna bedömning 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering/Kommentar 

6.1 Planering 
  

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP? Nej ÖP anger centrumområde. Särskilt hög 
täthet eftersträvas i centrala Kungälv och 
inriktningen ska vara en blandning av 
bostäder, med olika upplåtelseform, 
verksamheter och handel. 

Kommer planen i konflikt med annan 
planering som berör planområdet? 

Nej Nej. Kommunen genomför genom 
planeringen sin vision som finns 
återgiven i underliggande planprogram.  
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6.2 Sammanvägning med 
effekter orsakade av 
näraliggande planer  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering  

Finns det andra aktuella planer, i 
närheten av aktuell detaljplan, vars 
effekter bör vägas in i behovsbedöm-
ningen (kumulativ effekt)?   

Ja Planeringen är en del i pågående 
centrumutveckling. Flera planer pågår i 
Liljedalsområdet och även områdena 
norr och söder om Liljedalsområdet ska 
planläggas för fler bostäder och 
verksamheter mm.  

6.3 Naturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 
Påverkas lagenligt skyddad natur: 
Natura 2000, riksintressen, reservat, 
strandskydd, biotopskydd (även 
generella) eller föreslagen skyddad 
natur? 

Nej Cirka 450 meter söder om planområdet 
rinner Nordre älv som utgör 
planområdets recipient. Dagvatten från 
planområdet ska renas innan utsläpp till 
recipienten.  Nordre älv omfattas av en 
rad skydd, se ovan avsnitt 2.2.  

Påverkas i lag skyddade eller särskilt 
hotade arter (utpekade i EU:s direktiv, 
fridlysta, rödlistekategori CR, EN, 
VU)? 

Nej   
 

Påverkas områden utpekade i 
standardiserad naturvärdesinventering, 
klass 1-3? 

Nej Det finns ingen natur inom planområdet. 

Påverkas övrig skyddsvärd natur 
(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt 
känsligt område, ansvarsarter, 
skyddsvärda träd)?  

Nej  Norr om planområdet finns ett antal 
skyddsvärda träd enligt kommunens 
inventering. Träden påverkas inte av 
planförslaget.  

Påverkas känsliga ekologiska, 
hydrologiska eller geologiska 
processer, eller speciella livsmiljöer av 
värde för biologisk mångfald? 

Nej Dagvattenutredning samt 
markmiljöutredning kommer att tas fram 
för planområdet. Dagvatten från 
planområdet ska renas innan utsläpp till 
recipient.  

Påverkas gröna kilar/grönstruktur som 
kan utgöra spridningsvägar för djur och 
växter? 

Nej  

6.4 Rekreation och friluftsliv 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas lagenligt skyddade områden 
(naturreservat, strandskydd), 
riksintresse för friluftsliv eller 
föreslagen skyddad natur? 

Nej Se avsnitt 2.2. 
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Påverkas värdefullt rekreationsområde 
(naturvårdsprogram, vandringsleder 
m m)?  

Nej Se avsnitt 2.2. 

Påverkas något lokalt grönområde, dvs 
område av (potentiellt) värde för 
rekreation men som ej finns utpekat? 
Påverkas tillgänglighet till 
grönområden eller rekreation? 
Påverkas gröna kilar/grönstruktur? 

Nej Se avsnitt 2.2 

6.5 Vatten 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Risk för översvämningar? Nej Skyfallskartering och lågpunktskartering 
visar inte någon risk för höga 
vattenflöden eller instängda områden.  

Påverkas sjö, vattendrag eller våtmark 
genom utsläpp, mekaniska ingrepp, 
ändrade flöden eller sedimentation? 

Nej  Dagvatten från planområdet ska renas 
innan utsläpp till recipient. 

Påverkas vattenskyddsområde eller 
annan vattentäkt? 

Nej  

Förändrade infiltrationsförhållanden? 
Förändras grundvattennivån? 

Nej Infiltrationsförhållanden förändras inte. 
Hela planområdet utgör hårdgjord yta 
idag. 

Påverkas flöden eller skapas 
sedimentation i ytvattnet? 
(Angående risk för översvämningar: Se 
6.3 Säkerhet) 

Nej Dagvatten från området kommer 
omhändertas på ett sådant sätt att varken 
flödet eller kvaliteten i Nordre älv 
påverkas. 

Påverkas miljökvalitetsnorm? 
Påverkas status enligt vattenöversikten? 
 

Nej Dagvatten från planområdet till 
recipienten Nordre Älv bedöms inte 
påverka möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna i recipienten.  
Utbyggnad av de föreslagna 
detaljplanerna i området bedöms inte öka 
föroreningsbelastningen jämfört med 
befintliga förhållanden i recipienten 
Nordre älv. Ingen försämring av status 
bedöms därför ske. 

Innebär planen markavvattning eller 
vattenverksamhet? 
Berörs befintligt 
markavvattningsföretag? 

Nej 
 
Nej 
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6.6 Kulturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område/objekt av riksintresse 
för kulturvärden? 

Nej Planområdet ingår i område som utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. 
Bostadsbyggnaden och de lägre 
byggnadskropparna inom planområdet 
bedöms ha kulturhistoriska värden men 
värdena finns inte beskrivna i någon 
utredning eller inventering. 
Bebyggelsen, som är från 60- och 70-
talen, tillhör inte den ursprungliga 
historiska miljön och i den beskrivning 
av riksintresset som togs fram till 
planprogrammet, se avsnitt 5 ovan, 
omnämns den inte. Värdet på 
byggnaderna bedöms dras ner av 
renoveringar. Planen ska möjliggöra ett 
bevarande av bostadsbyggnaden, den 
mest kulturhistoriskt intressanta 
byggnadskroppen inom planområdet. 
Tillkommande volymer ska anpassas till 
kulturmiljön i området, vilket ska 
säkerställas med planbestämmelser. 

Påverkas byggnadsminne? Nej  
Påverkas fornlämningar/kultur-
lämningar?  

Nej  

Påverkan på område/objekt i 
kulturmiljöprogram eller 
bebyggelseinventeringen?  
Påverkas övrigt skyddsvärt 
kulturlandskap eller område/objekt 
med stora kulturvärden? 

Nej Bebyggelsen inom planområdet finns 
inte i Kungälvs kommuns 
kulturmiljöprogram eller 
bebyggelseinventering.  

Påverkas område/objekt av 
industriminneskaraktär?  

Nej  

6.7 Visuell miljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Betydande förändringar i stads- eller 
landskapsbild? 
Påverkas område med värdefull eller 
karaktäristisk landskapsbild?  
Påverkas element, som är viktiga för 
stads- eller landskapsbilden? 

Ja 
 
Nej 
 
Nej 

All planering som sker i centrala 
Kungälv sammantaget bedöms innebära 
betydande förändringar på stadsbilden, 
men inte aktuell planläggning i sig. 
Kommunen har höga ambitioner kring 
områdets gestaltning kopplat till 
riksintresse för kulturmiljövården. En 
högre bebyggelse än idag tillåts vid 
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aktuell planering i Liljedalsområdet, där 
planområdet ingår, 3-7 våningar. 

6.8 Hushållning med 
naturresurser 

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område som är värdefullt för 
annan markanvändning i eller utanför 
planområdet, direkt eller indirekt 
(jordbruksmark, skogsmark, 
vattenskyddsområde etc)? 

Nej  

Är aktiviteterna resurs- eller 
energislukande?  
Gynnas eget bilåkande på bekostnad av 
gång-, cykel-, eller kollektivtrafik? 

Nej Planläggningen innebär en möjlig 
utbyggnad med fler bostäder och 
verksamheter inom ett område med 
befintlig infrastruktur. Närmsta 
busshållplats finns ca 100 meter från 
planområdet. Gång- och cykelvägnätet 
finns utbyggt i planområdets närhet. En 
parkeringsutredning kommer att tas fram 
i syfte att hitta lösningar för att 
möjliggöra ett lågt parkeringstal genom 
exempelvis samnyttjande. 

6.9 Hälsa och säkerhet 
  

Risk för skred, ras eller erosion? 
 

Nej Planområdet är redan idag bebyggt. 
Tidigare genomförd geoteknisk 
utredning (Sweco VBB 2003-10-03) 
anger att marken inom Liljedalsområdet 
är mycket sättningskänslig och att 
bebyggelsen inom området behöver 
pålgrundläggas. Bebyggelsen inom 
planområdet är enligt PM beträffande 
påbyggnad (2004-10-04) grundlagd på 
pålar till fast botten eller berg. Den norra 
delen av byggnaden står på betongplintar 
på berg medan den södra delen är 
grundlagd med spetsbärande 
betongpålar. Byggnadens stabilitet 
bedöms enligt PM betryggande även 
efter påbyggnad och inga åtgärder i 
befintlig stomme eller grundläggning 
behöver vidtas. 

Förekommer radon i potentiellt 
hälsoskadliga mängder? 
 

Osäkert Det har inte utförts någon radonmätning 
inom planområdet. Mätningar på 
Fontinberget indikerar förhöjda 
radonvärden, varför byggandet bör 
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genomföras radonskyddat. Om det inte 
är möjligt pga tex redan befintlig struktur 
bör man projektera för i sammanhanget 
tillräcklig ventilation i byggnaden 
och/eller förbereda för sk radonpumpar i 
byggnadens närhet. Frågan beskrivs i 
planbeskrivningen och kontrolleras vid 
startbesked.  

Finns farliga ämnen i marken? 
 

Ja Miljöteknisk markundersökning har 
tidigare genomförts för området 
(Orbicon 2016-10-27). Planområdet är 
förorenat av bland annat klorerade 
kolväten. Flera potentiella 
föroreningskällor har identifierats, både 
med Länsstyrelsen och kommunen som 
tillsynsmyndighet. Genomförd 
markundersökning pekar på behovet av 
kompletterande undersökning vilken nu 
pågår. Beroende på utredningens resultat 
kan separata kontakter tas med 
länsstyrelsen för råd kring fortsatt 
hantering.  
Det finns en tandklinik i kvarteret, 
etablerad 1974. Om den ska avvecklas 
behöver sanering av avloppen 
genomföras. Kliniken är ansvarig och 
ska lämna en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet till miljökontoret.  

Överskrids rikt- och gränsvärden för 
ljudnivåer? 
Förändras ljudnivåerna? 
 

Ja 
 

Området är utsatt av trafikbuller från 
Strandgatan och Västra Tullen. Tidigare 
bullerutredningar för området pekar på 
att anpassning av planlösningar kan 
komma att behövas för att klara gällande 
riktvärden. En bullerutredning för 
aktuella bebyggelseförslag ska tas fram.  

Risk för störande vibrationer? Osäkert Befintlig byggnad är planlagd på 
berg/pålar till berg. Frågan om eventuellt 
behov av en vibrationsutredning för 
planområdet kommer hanteras inom 
planarbetet.  

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid 
trafikolycka? 

Nej  

Påverkas trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter? 

Nej  
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Förekommer elektriska fält eller 
magnetfält som kan ge upphov till 
hälsoskadlig exponering? 

Nej Det finns en transformatorstation i privat 
ägo inom kvarterets källarvåning idag. I 
samband med planläggning kommer 
Kungälvs Energis kapacitet ses över för 
att kunna erbjuda fastigheten 
transformerad el. Kungälv Energi 
förhåller sig till riktvärde 0,2 mikro 
Tesla vad gäller transformatorstationer 
och ledningar.  

Bländande ljussken? 
Skuggor? 

Nej 
 

Inte mer än normalt i stadsmiljö. 

Underskrids rekommenderade skydds-
avstånd till djurhållning? 

Nej  

Stark lukt? 
 

Nej Det har rapporterats en del lukt från 
Orklas kexfabrik men ingen olägenhet 
har konstaterats och fastigheten ligger 
inte i förhärskande vindriktning. 

6.10 Luft 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Utsläpp från trafik? 
 

Nej All planläggning i Kungälvs centrala 
delar medför tillsammans en viss ökning 
av trafiken i området. Samtidigt arbetar 
kommunen aktivt med att öka andelen 
hållbara resor. Tillgången till 
kollektivtrafik och säkra gång- och 
cykelvägar i närområdet är mycket god 
och planeringen med fler bostäder och 
verksamheter i området har stor potential 
att öka andelen hållbara resor totalt sett i 
kommunen.  

Andra utsläpp, t ex från industriella 
processer? 

Nej  

Överskrids nationella rikt- och gräns-
värden och miljökvalitetsnorm? 

Osäkert Kommunen beräknade luftkvaliteten för 
Strandgatan avseende kvävedioxid och 
partiklar senast 2019. Beräkningarna 
konstaterade att mätningar krävs för att 
noggrannare undersöka de verkliga 
haltnivåerna. Mätningarna av 
Kvävedioxid och partiklar inleddes i 
slutet av mars 2020.  Mätningarna av 
kvävedioxid kommer fortsätta under 
2021 och eventuellt 2022 medan 
mätning av partiklar avslutats. 
Preliminära uppgifter gör gällande att 
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MKN klaras för båda föroreningarna 
men att fortsatt mätning av kvävedioxid 
krävs för att fastställa ett mer exakt 
resultat. Resultaten redovisas av 
luftvårdsförbundet GR. Frågan kommer 
att hanteras inom ramen för detaljplanen.   

6.11 Social miljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 

Påverkas befintliga boende? 
 

Osäkert Planarbetet utgår ifrån två olika 
scenarier, ett där befintliga bostäder blir 
kvar och ett där de rivs och ersätts med 
nya.  

Påverkas antalet personer som vistas i 
området dagtid? 

Osäkert Planen medger en högre 
exploateringsgrad än idag men den 
exakta sammansättningen av 
verksamheter, kontor och bostäder 
avgörs inte i detaljplanen. 

Påverkas antalet personer som vistas i 
området kvälls- och nattetid? 

Osäkert Troligtvis kommer fler bostäder än idag 
finnas inom planområdet efter utbyggnad 
men det regleras inte.  

Förändras ålders- eller socioekonomisk 
sammansättning? 

Osäkert Avgörs inte i detaljplanen.  

Sänks områdets status? 
 

Nej  

Innehåller planen ensartade 
upplåtelseformer, typer av bostäder, 
storlekar och prisklasser? 

Osäkert Upplåtelseform styrs inte i detaljplanen. 
Det kan bli en stor andel små lägenheter 
om bullerförhållandena är sådana att det 
kommer att krävas. Annars hålls frågan 
öppen.  

Är området enhetligt när det gäller 
bostäder, arbetsplatser, service, kultur 
och andra fritidsaktiviteter? 

Nej  

Finns endast byggnader av ett slag med 
avseende på höjd, ålder, kvalitet, 
tidsepok, prisklass och upplåtelseform? 

Osäkert Se ovan.  

Upplevs gång-/cykelstråken som 
otrygga? (är de t ex lokaliserade långt 
från bostadshus eller nära snabbt 
körande biltrafik?)  

Nej  

Är kollektivtrafikens hållplatser 
otillgängliga och otryggt placerade? 

Nej  
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Ökas barriäreffekter, går det att röra sig 
genom området på bara ett sätt? 

Nej Barriäreffekterna ökas inte.  

Försvåras för fotgängare och cyklister? 
 

Nej  

6.12 Nationella, regionala och 
lokala miljömål  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Motverkar planens genomförande av 
nationella, regionala, lokala 
miljömålen? 
Namn på dokument med lokala mål redovisas 
nedan i kursiverad text. I dokumentet 
”Kungälvs kommuns lokala miljömål”, under 
återkommande rubriken ”Mål och strategier i 
Kungälv”, framgår kortfattat resp dokuments 
koppling till resp nationellt mål. 

  

1. Begränsad klimatpåverkan. 
Energiplan (2010), Ett energieffektivare 
Kungälv – Nulägesanalys och strategi för 
energieffektivisering (2011), 
Vindbruksplan (2010), ÖP (2010), 
Energikrav för nya kommunala lokaler 
(2010)   

Nej Planområdet ligger i centrala Kungälv 
med närhet till kollektivtrafik och 
service. Detta medför att de nya 
bostäderna får minimal klimatpåverkan. 

2. Frisk luft. Energiplan (2010) Nej En större mängd bilar med målpunkt på 
Strandgatan medför mer luftutsläpp 
lokalt. Påverkan är dock begränsad i 
förhållande till all genomfartstrafik som 
rör sig på Strandgatan idag.  

3. Bara naturlig försurning. Vatten-
översikt (1996), Energiplan (2010) 

Nej Detaljplanen påverkar inte denna aspekt. 

4. Giftfri miljö. Vattenöversikt (1996), 
Miljöprogram för bostäder (2012) 

Nej Påträffade föroreningar hanteras i 
planarbetet. 

5. Skyddande ozonskikt. Lokala 
miljömål saknas 

Nej  

6. Säker strålmiljö. ÖP (2010) Nej  

7. Ingen övergödning. Vattenöversikt 
(1996), Naturvårds- och friluftsplan 
(2005), VA-policy (2016) 

Nej  

8. Levande sjöar och vattendrag. 
Vattenöversikt (1996) 

Nej Dagvatten fördröjs och renas innan det 
når recipienten. Hanteras enligt 
kommunens dagvattenplan.  
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9. Grundvatten av god kvalitet. 
Vattenöversikt (1996), Kungälvs kustzon – 
undersökning av grundvattentillgång 
(2002) 

Nej Påträffade föroreningar hanteras i 
planarbetet och förväntas inte påverka 
grundvattenkvaliteten negativt. 

10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. 8 fjordar – Natur, fiske, miljö – 
en kunskapsöversikt, Havet – 
underlagsrapport till översiktsplan (1987) 

Nej  

11. Myllrande våtmarker. Lokala 
miljömål saknas 

Nej  

12. Levande skogar, Naturvårds- och 
friluftsplan (2005) 

Nej  

13. Ett rikt odlingslandskap. 
Naturvårds- och friluftsplan (2005), ÖP 
(2010) 

Nej  

14. Storslagen fjällmiljö. Nej Ej tillämpbar för Kungälv 

15. God bebyggd miljö. ÖP (2010), 
Kulturmiljöprogram (1987), Naturvårds- 
och friluftsplan (2005), Energiplan (2010) 

Nej Centralt mål i planering. Bebyggelsen 
anpassas till omkringliggande 
bebyggelse och riksintresset för 
kulturmiljövården.  

16. Ett rikt växt- och djurliv Naturvårds- 
och friluftsplan (2005) 

Nej  

 
 

7 Alternativ 
Planförslaget är en del i förverkligandet av underliggande planprogram och innebär en 
centrumutveckling. Alternativ placering har inte ansetts relevant att utreda.  
 

Alternativ Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Ger nollalternativ mindre negativ 
påverkan? 

Nej Ett nollalternativ skulle visserligen 
innebära att planområdet inte bidrar till 
ökad mängd trafikrörelser i området, 
men de negativa effekterna av 
utebliven centrumutveckling med ökat 
underlag för handel och kollektivtrafik 
ökat antal rörelser till fots och cykel i 
området, fler möten etc skulle 
överväga. De positiva konsekvenserna 
bedöms vara större än de negativa. 
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Kan alternativa sätt att uppnå syftet 
minska negativ påverkan? 

Nej  

Kan annan lokalisering av 
exploatering, utanför planområdet, 
minska negativ påverkan? 

Nej Se ovan. 

Kan alternativa lokaliseringar inom 
planområdet minska negativ påverkan? 
Kan ändrad utformning minska negativ 
påverkan? 

Nej  

8 Sammanfattande bedömning 
Under denna rubrik sammanfattas betydelsefulla miljöaspekter.  
Vidare anges för respektive miljöaspekt huruvida den vägs in i undersökningens slutsats 
(se 8.1) eller inte. För de miljöaspekter som inte vägs in i undersökningens slutsats ges 
en motivering. 

Miljöaspekt Sammanfattning Vägs in i 
behovs-
bedöm-
ning? 

Motivering till att inte 
väga in aktuell 
miljöaspekt i 
behovsbedömningen 

Kulturmiljö Planförslaget behöver säkerställa att 
ingen påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövården sker.  

Ja  

Visuell miljö Stadsbilden förändras genom all den 
planering som sker i centrala 
Kungälv sammanlagt.  

Ja och 
nej 

Den sammanlagda 
påverkan hanteras inte i 
aktuell plan, men 
påverkan för närområdet 
av förändringarna inom 
planområdet hanteras.  

Markmiljö Förekomst av klorerade kolväten 
behöver hanteras under 
planprocessen. 

Ja  

Buller Trafikbuller från Strandgatan och 
Västra Tullen kan påverka 
planförslagets utformning. 

Ja  

Vibrationer Planen behöver utreda om det finns 
risk för vibrationer inom 
planområdet och i så fall hantera 
dessa. 

Ja  

Luftmiljö Frågan om miljökvalitetsnormer för 
luft kommer att studeras under 
planarbetet.  

Ja  
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8.1 Slutsats 

 

Medverkande tjänstemän 
Erik Liedner, Planenheten 
Fredrik Horn, Miljöenheten 
Åsa Johansson, Planenheten 
 
Sektor samhälle och utveckling 
Karin Jern, Planenheten 

 
Planen bedöms inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning 
(inklusive miljökonsekvensbeskrivning) kommer därför inte genomföras. 
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Orbicon AB Göteborg 
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 422 46 Hisings Backa 

 0770 11 90 90 

 Info@orbicon.se 

 www.orbicon.se 

Upprättad av Caroline Pedersen 

Medförfattare Mattias Andersson 

Granskad av Azur Biscevic 

Godkänd av Mattias Andersson 
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Miljöteknisk markundersökning - 161179 - 2016-10-27  
 

 
 

 

SAMMANFATTNING 
 
Orbicon AB har på uppdrag av Kungälvs kommun Samhällsbyggnad genomfört en 
miljöteknisk markundersökning med avseende på främst klorerade kolväten inom fastigheten 
Klocktornet 34 i Kungälvs kommun. En förändring av detaljplanen för området planeras och 
byggnaden belägen inom fastigheten kommer byggas om. Syftet med den miljötekniska 
markundersökningen var att identifiera potentiella föroreningskällor med avseende på 
klorerade kolväten, petroleumämnen och metaller inom fastigheten, transportmekanismer 
och riskobjekt på eller i närheten av fastigheten, bedöma om en eventuell förorening inom 
fastigheten utgör en risk för människors hälsa eller för miljön samt ta fram åtgärdsförslag för 
eventuella föroreningar.  
 
Provtagning av jord och porgas genomfördes 2016-09-28 av personal från Orbicon. 
Omsättning och provtagning av grundvatten genomfördes 2016-10-05. Hela undersökningen 
kan sammanfattas enligt följande:  

 
 Jord- bergssondering i 4 borrpunkter för att bestämma bergets överyta 
 Installation, renspumpning och provtagning av två grunda grundvattenrör 

installerade till 4 m.u.my och två grundvattenrör med filterspetsen placerad precis 
ovan berg.  

 Jordprovtagning i sex provtagningspunkter med laboratorieanalyser med 
avseende på petroleumämnen i fem jordprover, metaller i sex prover och 
klorerade kolväten i ett prov.  

 Grundvattenanalyser med avseende på klorerade kolväten i fem punkter samt 
petroleumämnen och metaller i två punkter.  

 Tre analyser av porgas med avseende på klorerade kolväten.  
 Provtagning av gas och grundvatten under betongplattan i parkeringsgaraget 

 
Geologin inom den undersökta delen av fastigheten består av sandigt grusigt 
fyllnadsmaterial ner till sex meter under markytan (m.u.my.), förutom i en punkt där siltig lera 
påträffades på tre m.u.my. Djup till underliggande berg inom undersökningsområdet 
varierade mellan 5,5 till cirka 11 m.u.my. I två punkter belägna på Västra gatan påträffades 
dock berg redan på 1 m.u.my.   

I jordproverna som analyserades har ingen halt av klorerade kolväten överskridande 
laboratoriets rapporteringsgränser påvisats. PAH:er har uppmätts ytligt i tre provtagnings-
punkter, varav riktvärdena för KM överskrids i samtliga dessa punkter och riktvärdena för 
MKM med avseende på PAH-H överskrids i en punkt. De påvisade halterna bedöms dock 
inte utgöra någon miljö- eller hälsorisk där de är belägna.  
 
Halter av PAH har detekterats i det ytliga grundvattnet och i ett prov överskrider halten PAH-
H riktvärdet för miljörisker i ytvatten. Utifrån geologi och avstånd till vattendrag bedöms dock 
risken som liten. Låga till måttliga halter av metaller uppmättes i det ytliga grundvattnet.  
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Miljöteknisk markundersökning - 161179 - 2016-10-27  
 

 
 

 

I grundvattnet påvisades halter av klorerade kolväten över laboratoriets rapporteringsgränser 
i de två djupa grundvattenrören, där filtren är placerade direkt ovan berget, samt i 
grundvattenprovet uttaget under betonggolvet i parkeringsgaraget. Trans-1,2-dikloreten, cis-
1,2-dikloreten och vinylklorid har påvisats i halter överskridande de nederländska riktvärdena 
som indikerar att vattnet är påverkat. Halterna av trans-1,2-dikloreten och cis-1,2-dikloreten 
underskrider WHO:s och US EPA:s riktvärden för dricksvatten men halten vinylklorid i 
vattenprovet från garaget överskrider både Livsmedelsverkets och WHO:s riktvärden för 
dricksvatten. Det finns även påvisade halter av trikloreten i de båda grundvattenrören som 
överskrider US EPA:s riktvärden för dricksvatten. Eftersom det ”djupa” grundvattnet inom 
undersökningsområdet inte används eller inte kommer att användas som dricksvatten eller 
för bevattning inom en överskådlig framtid bedöms uppmätta halter inte utgöra någon risk 
med avseende på intag av dricksvatten. Uppmätta halter av klorerade ämnen i grundvattnet 
utgör inte någon risk för inandning av ångor. 
 
I de två grundvattenprov som är tagna i det ”ytliga” grundvattnet påvisades inga halter av 
klorerade kolväten över laboratoriets rapporteringsgränser. 
 
Vid de tre provtagningarna som utfördes på porgas, två i de ”grunda” grundvattenrören och 
ett på delar av gasen som trängde upp från ett borrat hål i parkeringsgaragets golv, 
påvisades inga halter av klorerade kolväten överskridande laboratoriets rapporterings-
gränser.  
 
I grundvattnet under parkeringsgaraget, som ligger två våningar ned (cirka 5 m.u.my.), 
uppmättes halter av bland annat vinylklorid, vilket är en förorening som oftast förekommer i 
gasform. Inga detekterbara halter av klorerade kolväten påvisades vid laboratorieanalyserna 
av porgasen men förekomst av klorerade ämnen påvisades ändå i gasen som trängde upp i 
det borrade hålet i parkeringsgaraget med fältinstrument och en tydlig lukt av klorerade 
ämnen noterades. 
 
Spridningsförutsättningarna och grundvattenriktningen inom området är osäkra. Variationer 
i bergets överyta kan påverka spridningsmönstret för klorerade kolväten eftersom dessa 
ämnen är tyngre än vatten. I lokala bergssvackor kan på så vis klorerade kolväten ansamlas, 
med högre koncentrationer lokalt. Vidare kan föroreningar spridas med sprickor i berget. 
Berg påträffades på en meter under markytan inom den östra delen av undersöknings-
området (Västra gatan) och på över elva meter inom den västra delen. Eftersom befintlig 
byggnad har två källarplan ligger betongplattan på det nedre parkeringsgaraget cirka 5 meter 
under markytan. Utifrån det korta avståndet till Västra gatan där JB-sonderingar visade  en 
meter jorddjup till underliggande berg är det möjligt att delar av befintlig byggnad ligger inom 
ett utsprängt område. Generellt bedöms grundvattenriktningen vara mot söder men kraftiga 
variationer i djup till berg kan lokalt påverka spridningsmönstret för klorerade kolväten i 
grundvatten. 
 
Eftersom grundvattnet låg i nivå med golvnivån i parkeringsgaraget trängde vatten upp när 
hål borrades igenom betongplattan för porgasprovtagning under plattan. En stark doft av 
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lösningsmedel kändes vid håltagningen och en kontinuerlig ström av bubblor noterades i 
vattnet i det borrade hålet. På grund av vattenmättnaden fick gasmätning utföras i en 
provisorisk låda som placerades ovan borrhålet för att fånga upp utströmmande gas. 
Förfarandet medför att resultatet av gasmätningen blir en blandning av ursprunglig gas i 
lådan, inläckande gas utifrån garaget samt utströmmande gas från borrhålet, så det går inte 
att utesluta att högre halter förekommer under betongplattan än vad analysresultatet visar. 
 
Kompletterande undersökningar av vatten och gas i cirka 4-5 provtagningspunkter under 
betongplattan rekommenderas. Detta för att minska risken att källområden eller områden 
med högre föroreningshalter förekommer. Eftersom doft av klorerade kolväten noterades vid 
håltagning i plattan bedöms de kompletterande provtagningarna motiverade för att inte 
osäkerheter ska uppstå vid schaktning av planerade kompletterande parkeringsgarage med 
kostsamma stillestånd till följd. Även den befintliga byggnadens konstruktion bör utredas 
närmare vad gäller grundläggning, eftersom detta kan påverka spridningsförutsättningarna 
för de klorerade ämnena   
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1. INLEDNING 

Orbicon AB (Orbicon) har på uppdrag av Kungälvs kommun Samhällsbyggnad 
genomfört en miljöteknisk markundersökning med avseende på främst klorerade 
kolväten inom fastigheten Klocktornet 34 i Kungälvs kommun. 
 
Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att: 

 Identifiera potentiella föroreningskällor med avseende på klorerade 
kolväten, petroleumämnen och metaller inom fastigheten, 
transportmekanismer och riskobjekt på eller i närheten av fastigheten 

 Identifiera förorenade områden inom fastigheten med avseende på 
klorerade kolväten 

 Bedöma om en eventuell förorening inom fastigheten utgör en risk för 
människors hälsa eller för miljön 

 Ta fram åtgärdsförslag för eventuella föroreningar 

2. BAKGRUNDSINFORMATION 

Bakgrundsuppgifterna som sammanställts är hämtade från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, Miljökontoret i Kungälv kommun, VISS och SGU. 

2.1. Nuvarande verksamhet 

Inom fastigheten ligger en byggnad med affärer och en bank i markplan och med 
lägenheter i våningarna ovanför. Under byggnaden finns ett parkeringsgarage. 
Resterande del av undersökningsområdet utgörs av en gång- och cykelbana samt 
en stenlagd bilväg. En förändring av detaljplanen för fastigheten planeras och 
byggnaden kommer byggas om med utbyggnad av butiksdelen i markplan, fler 
våningar med lägenheter samt en ny våning av parkeringsgaraget under det 
befintliga.  

2.2. Generell områdesbeskrivning 

Fastigheten Klocktornet 34 är belägen i centrala Kungälv, figur 1. Fastigheten är 
omgiven av affärsverksamheter och lägenheter med en bilväg och rondell i väster 
respektive norr. Fastigheten ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård 
enligt miljöbalken 3 kap. § 6 (Länsstyrelsen, 2016). Cirka 500 meter söder om 
fastigheten ligger Göta och Nordre älvs dalgångars naturreservat, vilket är ett 
riksintresseområde för naturvård och friluftsliv. Cirka 400 meter nordöst om 
fastigheten ligger även Fontins naturreservat. Närmaste vattenskyddsområde är 
beläget cirka 4,6 kilometer söder om undersökningsområdet (VISS, 2016). 
Byggnaderna inom området är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det finns 
inga dricksvattenbrunnar inom undersökningsområdets påverkansområde (SGU, 
2016).   
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Figur 1. Lokalisering av det undersökta området är markerat med en röd linje.  

2.3. Historik med avseende på klorerade kolväten 

På fastigheten Krabbetornet 1 (Västra gatan 86), 25 meter öster om 
undersökningsområdet, bedrevs en kemtvätt mellan 1960- och 1970-talet 
(Länsstyrelsen MIFO, 2008), figur 2, där perkloretylen användes som tvättvätska. 
När perkloretylen bryts ned kan trikloretylen, vinylklorid och dikloretylen bildas. 

På fastigheten Sadelmakaren 1 (Fontinvägen), 190 meter norr om undersöknings-
området,  bedrevs ABC-fabrikerna mellan 1909 och 1983 (Länsstyrelsen MIFO, 
1998). En ytbehandlingsanläggning, där trikloretylen, tetrakloretylen och dikloretan 
användes, bedrevs mellan åren 1928 och 1983. Triapparater och en 
triavfettningsapparat har funnits på platsen.  Stora delar av föroreningarna som kan 
ha funnits i marken schaktades sannolikt bort vid byggandet av bostäder inom 
fastigheten. Klorerade lösningsmedel kan dock ha spridit sig ned genom sprickor i 
berggrunden och längs ledningar i marken till omgivningen.  Ytbehandlings-
avdelningen låg i byggnad 6, ungefär vid Fontinvägen 50 (gul stjärna figur 2). ABC-
fabrikernas processavloppsvatten mynnade ut i Nordre älv. Enligt en muntlig 
uppgift hade ABC-fabrikerna ett dike/avlopp som mynnade ut ungefär vid 
korsningen Ytterbyvägen/Bäckgatan, vilket sedan lades om till att gå i rör till 
Bagaregatan. Röret till Bagaregatan frättes dock sönder av syrorna som släpptes 
ut, figur 2.  
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Figur 2. Lokalisering av det undersökta området markerad med en röd linje, den gamla kemtvätten 
är markerad med röd stjärna och f.d. ABC-fabriken är markerad med gul stjärna. Den röda pricken 
visar var ett avlopp från ABC-fabriken, enligt muntlig uppgift, har varit beläget och den gula pricken 
visar vart denna ledning senare leddes om. Området som är markerat med blå linje undersöktes av 
Norconsult under 2013 (Norconsult, 2013).  

2.4. Tidigare undersökningar med avseende på klorerade kolväten i närområdet 

En fastighet gränsande till Västra gatan (Krukmakargatan/Västra gatans 
bakgårdar), öster om Klocktornet 34, undersöktes 2013 med avseende på bland 
annat klorerade kolväten (Norconsult, 2013), figur 2. Vid undersökningen uttogs 
bland annat fyra stycken ytliga jordprov (<1m) och tre stycken grundvattenprov 
som analyserades med avseende på klorerade kolväten men inga halter över 
laboratoriets rapporteringsgränser påträffades. Det skall dock noteras att 
grundvattenrören var grunt satta och filternivån slutade på tre till fyra meters djup i 
omgivande lera. Det går därför inte att utesluta att halter av klorerade kolväten, 
som har en hög densitet, kan förekomma längre ned i jordlagren. Höga halter av 
bensen och aromater påvisades dock i det ytliga grundvattnet. 

2.5. Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 

Geologin inom den undersökta delen av Klocktornet 34 består av sandigt grusigt 
fyllnadsmaterial ner till sex meter under markytan (m.u.my.), förutom i en punkt där 
siltig lera påträffades på tre m.u.my. Djup till underliggande berg inom 
undersökningsområdet varierade mellan 5,5 till cirka 11 m.u.my. I två punkter, 
belägna på Västra gatan påträffades dock berg redan på 1 m.u.my. Djup till berg i 
varje provtagningspunkt redovisas i figur 3.  
 
 
 

Läge f.d. ABC-fabriken 

Ytterbyvägen/Bäckgatan 

Bagaregatan 

Bedömd grundvattenriktning 

Läge f.d. kemtvätt 
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Figur 3. Djup till berg i varje provtagningspunkt.  

 
Den övergripande grundvattenriktningen bedöms vara mot Nordre älv, belägen 
cirka 500 meter söder om undersökningsområdet, figur 1.  

2.6. Branschspecifika föroreningar 

2.6.1 Klorerade lösningsmedel 
I områden där klorerade lösningsmedel eller klorerade alifater, som t.ex. 
trikloretylen, hanterats påträffas dessa ämnen ofta i porgas och grundvatten. Vid 
källan kan föroreningar i jord även uppmätas.  
 
Tetrakloreten (eller perkloreten, PCE) och trikloreten (TCE) har varit vanliga 
lösningsmedel inom kemtvättindustrin, men har även använts för avfettning av 
metaller. Dikloreten (DCE) och vinylklorid (VC) är nedbrytningsprodukter till PCE 
och TCE och kan hittas i porluft, mark och grundvatten där klorerade lösningsmedel 
har använts. 
 
Klorerade alifatiska kolväten kännetecknas bland annat av att de är vätskor som 
är tyngre än vatten (s.k. DNAPL) och har en betydande löslighet i vatten. 
Kloretenerna är vätskor vid rumstemperatur, förutom vinylklorid som är en gas, och 
deras densitet gör att de sjunker nedåt i akvifären. De är flyktiga och har en låg 
viskositet. Att de är lättflyktiga gör att de förekommer i porluften på områden som 
är förorenade av ämnena. Den låga viskositeten innebär att vätska som kommer 



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20161027

Miljöteknisk markundersökning - 161179 - 2016-10-27  
 

 5 / 23 

ut i egen fas sprids snabbt genom jord, grundvattenmagasin och poröst berg eller 
i bergsprickor. Spridningen styrs i huvudsak av grundvattenflödets hastighet och 
riktning, även om den höga densiteten innebär att det finns en nedåtriktad gradient.  
 
Tetrakloreten bryts ner till trikloreten och vidare till dikloreten under anaeroba 
(syrefria) förhållanden. Dikloreten kan sedan brytas ner till vinylklorid och i det sista 
nedbrytningssteget bryts vinylklorid ner till eten, koldioxid och vatten. Vinylklorid 
och till viss del även DCE bryts främst ned vid syrerika men kan även brytas ned 
genom reduktiv deklorering vid syrefattiga förhållanden till eten, om rätt sorts 
bakterier finns tillgängliga i marken. 

2.6.2 Fyllnadsmaterial 
I fyllnadsmaterial av okänt ursprung påträffas ofta tungmetaller av alla olika slag. 
Många gånger finns även förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH) vars ursprung inte sällan är från tjärasfalt eller ofullständigt förbränt 
organiskt material. Det kan även förekomma halter av oljor i fyllnadsmaterial. Om 
fyllnadsmaterialet innehåller mycket gammalt rivningsmaterial är det inte ovanlig 
med polyklorerade bifenyler (PCB). 

3. FÄLTARBETE 

Som förberedelser för fältarbetet underrättades fastighetsägare och verksamhets-
utövare. Innan provtagningstillfället gjordes en anmälan för utsättning av el-, tele- 
och VA-ledningar. 
 
Provtagningspunkterna borrades med skruvborr medelst borrbandvagn Geotech 
604. Installationen av grundvattenrör, jord- och gasprovtagning samt rens-
pumpning av grundvattenrören genomfördes 2016-09-28 av Caroline Pedersen, 
Mattias Andersson och Viking Sellvén från Orbicon. Omsättning och provtagning 
av grundvatten genomfördes 2016-10-05 av Caroline Pedersen. Fält- och 
provtagningsarbeten utfördes i enlighet med rekommendationer och riktlinjer 
utarbetade av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF, 2013). 

3.1. Provtagningsplan 

Utifrån information från beställare, historiska underlag och tidigare utförda 
geologiska sonderingar upprättades en provtagningsplan. Provtagningsplanen 
kommunicerades med uppdragsgivaren och Miljökontoret i Kungälvs kommun 
innan genomförandet. 

3.2. Inmätning och utsättning 

Inmätning och utsättning av provtagningspunkterna utfördes med GPS-RTK. 
Redovisningen görs i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och höjdsystem 
RH2000. 
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3.3. Jordprovtagning 

Jordprovtagning utfördes i sammanlagt sex provtagningspunkter. Lokalisering av 
provtagningspunkterna redovisas i bilaga 1 och figur 4. Jordprov uttogs generellt 
som metersprover ner till ett maximalt djup på sex m.u.my. Därefter genomfördes 
sondering ner till berg i två provtagningspunkter (BH/GV1 och BH/GV2). 

Sammanlagt insamlades 21 jordprover. Samtliga jordprover analyserades i fält 
med avseende på flyktiga organiska kolväten med PID-instrument (Photovac 2020 
Pro). Jordproverna insamlades i diffusionstäta plastpåsar och förvarades kallt och 
mörkt i fält och under transporter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Situationsplan med provtagningspunkter, se även bilaga 1.  

3.3.1 Laboratorieanalyser jord 
Utvalda jordprover lämnades till ackrediterat laboratorium (ALS) för analys. 
Sammanlagt utfördes följande analyser på jord: 
 

 1 analys med avseende på klorerade kolväten 
 6 analyser med avseende på metaller  
 5 analyser med avseende på BTEX, alifater och aromater 
 5 analyser med avseende på PAH 

 
Val och fördelningen av inlämnade jordprov framgår av provtagningsprotokoll, 
bilaga 2.  
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3.4. Grundvattenprovtagning 

Grunda grundvattenrör (PEH, 50 mm) installerades i två provtagningspunkter 
(BH/GV4 och BH/GV5). I dessa punkter sattes filterspetsen på 4,0 respektive 3,63 
m.u.my. och rören installerades med filter i hela rörlängden för att fånga upp det 
ytliga mark- och grundvattnet, figur 5. Djupa grundvattenrör (stål, 25 mm) 
installerades i två provtagningspunkter (BH/GV1 och BH/GV2), figur 6. I dessa 
punkter placerades filterspetsen på 11,3-11,8 respektive 5,0-5,5 m.u.my. i 
friktionsmaterial precis ovan berg för att fånga upp grundvatten från djupare 
akvifärer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Installation av grunt grundvattenrör i BH/GV4.  
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Figur 6. Installation av djupt grundvattenrör i BH/GV1.  

 
Grundvattenrören renspumpades samma dag som installationen med hjälp av en 
Waterrapump för de djupa rören och peristaltisk pump för de grunda rören. Innan 
provtagningen, som utfördes 2016-10-05, mättes grundvattennivån i rören med 
hjälp av ett ljus-ljud lod. Grundvattenproverna för analys med avseende på 
petroleumämnen från BH/GV4 och BH/GV5 insamlades ytligt med bailer. Proverna 
för analys med avseende på klorerade kolväten insamlades från botten i samtliga 
grundvattenrör med hjälp av en Waterrapump, eftersom vissa klorerade ämnen har 
hög densitet och sjunker mot botten i akvifären. Grundvattenproverna förpackades 
i för ändamålet lämpliga kärl enligt laboratoriets anvisningar och förvarades kallt 
och mörkt i fält och under transporter. Grundvattenprov för analys med avseende 
på klorerade ämnen provtogs i vialer, för att minimera risken för avgång av flyktiga 
ämnen vid provhantering. Detaljerad information om installationsdjup, provtagning 
samt fältobservationer redovisas i provtagningsprotokollet i bilaga 3. 
 
Vid borrningen för gasprovtagningen i källaren i parkeringshuset trängde vatten 
upp i borrhålet. Detta vatten insamlades och analyserades med avseende på 
klorerade kolväten.  

3.4.1 Laboratorieanalyser grundvatten 
Grundvattenproven analyserades på ALS och sammanlagt utfördes följande 
analyser på grundvatten: 
 

 5 analyser med avseende på klorerade kolväten  
 2 analyser med avseende på metaller  
 2 analyser med avseende på BTEX, alifater, aromater och PAH 
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3.5. Porgasprovtagning 

Porgasprovtagning utfördes i tre punkter, en i parkeringsgaraget, en i BH/GV4 och 
en i BH/GV5, bilaga 1. I punkterna BH/GV4 och BH/GV5 genomfördes 
provtagningen direkt i grundvattenrören, figur 7. En PEH-slang fördes ned cirka en 
meter i grundvattenröret och öppningen kring slangen tätades för att förhindra 
inträngning av atmosfärsluft. Innan provtagningen omsattes luften, så att befintlig 
luft i slangen pumpades ut. Geologin där porgasprovtagningen genomfördes 
bestod av grusigt sandigt fyllnadsmaterial ner till cirka 6 m.u.my. Att mäta porgasen 
i grundvattenrören istället för i den ytliga jorden bedömdes ge mer relevanta 
resultat inför kommande byggnation eftersom schaktning och byggnation ner till 
cirka 5 m.u.my. kommer ske.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Gasprovtagning i BH/GV4.  
 
I parkeringsgaraget borrades ett hål med diametern 14 mm genom betonggolvet 
men eftersom grundvatten trängde upp i hålet kunde inte porgasspjutet med sitt 
intag i spetsen placeras under betongplattan, som brukligt. En provisorisk låda av 
frigolit placerades därför ovan hålet och porgasspetsen sattes i denna, figur 8. 
Denna lösning är ej optimal, eftersom förfarandet medför att resultatet av 
gasmätningen blir en blandning av ursprunglig gas i lådan, inläckande gas utifrån 
garaget samt utströmmande gas från borrhålet. Innan provtagningen påbörjades 
utfördes fältmätningar med ett HDI-instrument (H-10PM), vilket gav tydligt utslag i 
borrhålet. Ett konstant flöde av gas bubblade upp i borrhålet som till hälften var fyllt 
med vatten. En stark lukt av klorerade ämnen noteras också.  
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Figur 8. Gasprovtagning i parkeringsgaraget. I bakgrunden syns den nordöstra väggen i 
parkeringsgaraget. 
 
För att verifiera att provtagningen utfördes på porgas som inte var påverkad av 
atmosfärsluft mättes halten syre, koldioxid och metan med fältinstrument Xam-
5600 och jämfördes med referensmätningar i omgivande atmosfärsluft. Vid 
porgasprovtagning bör ett lägre värde på syre och ett högre på koldioxid erhållas 
jämfört med omgivande atmosfärsluft. Vidare mättes porgasen med avseende på 
flyktiga kolväten med ett PID-instrument. Fältmätningarna följdes av pumpad 
provtagning över kolrör med en lågflödespump (SKC-5000). En rotameter 
användes för att kontrollera att flödet inte ändrades under provtagningen. 
Detaljerad information om installationsdjup och provtagning samt fältobservationer 
redovisas i provtagningsprotokollet i bilaga 4. 

3.5.1 Laboratorieanalyser porgas 

De tre kolrören analyserades på ALS med avseende på klorerade kolväten, 
inklusive vinylklorid.  

4. RIKTVÄRDEN 

4.1. Jord 

4.1.1 Petroleumämnen, PAH, metaller och klorerade kolväten 
Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad 
mark (Naturvårdsverket, 2009). De generella riktvärdena har utarbetats för två 
olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper 
samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två markanvändningarna är känslig 
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). För 
markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för människa, som intag av 
jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker från området, 
intag av fisk från intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. 
För miljön gäller att markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i 
ytvatten skall skyddas.  
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KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper 
av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en 
livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.  
 
MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis 
kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från 
området och ytvatten skyddas. 
 
Naturvårdsverket har, i samarbete med Statens Geotekniska Institut, 
konsultföretaget Kemakta AB och Institutionen för Miljömedicin vid Karolinska 

Institutet, genomfört en revidering av de generella riktvärdena. Arbetet har bestått 

av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de 

bakgrundsdata som ligger till grund för dessa. De uppdaterade riktvärdena började 
gälla 1 juli 2016 (Naturvårdsverket, 2016).  
 
Uppmätta föroreningshalter kommer även att jämföras med Avfall Sveriges 
haltgränser för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007). 

4.2. Grundvatten 

4.2.1 Klorerade kolväten 
Nederländska riktvärden (VROM, 2000; RIVM, 2013) för klorerade kolväten i 
grundvatten kan användas eftersom det saknas svenska riktvärden. ”Target 
Values” (översatt till bakgrundsvärden/ingen påverkan) är riktvärden under vilka 
det bedöms att marken har en hållbar kvalitet och viktiga funktioner upprätthålls. 
"Intervention Values” (översatt till ingripandevärden/kraftig påverkan) är riktvärden 
över vilka det bedöms att åtgärder för att minska halterna krävs. 
 
För dricksvatten finns riktvärden för ett antal klorerade kolväten från 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2011), US Environmental Protection Agency 
(US EPA, 2016) samt svenska Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2015). 

4.2.2 Petroleumämnen och PAH 
Riktvärden för petroleumämnen i grundvatten har tagits fram av Svenska 
Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI, 2011). Riktvärdena är framtagna för 
fem olika exponeringsvägar för föroreningar i grundvattnet; dricksvatten, ångor i 
byggnader, bevattning samt miljörisker i ytvatten och våtmarker. 

4.2.3 Metaller 
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram bedömningsgrunder för 
grundvatten med avseende på metaller (SGU, 2013). Syftet med bedömnings-
grunderna är att bedöma grundvattnets tillstånd. Bedömningsgrunderna baseras 
bland annat på bakgrundsvärden, Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten 
och Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten.  
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I Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden 
finns riktvärden för tillståndsindelning av förorenat grundvatten med avseende på 
metaller (Naturvårdsverket, 1999). Som grund när riktvärdena togs fram användes 
data från bedömningsgrunder för grundvatten. 

4.3. Porgas 

Uppmätta halter i porgas jämförs med referenskoncentrationer i luft (RfC) samt 
riskbaserade acceptabla koncentrationer i luft (RISKinh). Dessa har tagits fram av 
Naturvårdsverket i en vägledning för riktvärden för förorenad mark (Naturvårds-
verket, 2009). 

RfC-värden är framtagna för icke-genotoxiska ämnen med tröskeleffekter, det vill 
säga ämnen som anses ge negativa hälsoeffekter efter exponering av en viss dos 
av ämnet. Riskvärdena anger de halter i inomhusluft som bedöms vara ofarliga för 
alla människor att exponeras för under en hel livstid i en bostad (24h per dygn, 365 
dagar per år). Dessa halter gäller vid markanvändning motsvarande känslig 
markanvändning (KM). För fastigheter där markanvändningen motsvarar mindre 
känslig markanvändning (MKM) är vistelsetiden betydligt kortare och således är de 
valda RfC-värdena för inomhusluft konservativa. Eftersom människor exponeras 
för föroreningar även på annat sätt än via förorenad mark baseras beräkningen av 
riktvärdena på att maximalt 50 % av den tolerabla exponeringen av aktuellt ämne 
får härstamma från det förorenade området. Övriga exponeringsvägar utgörs av till 
exempel livsmedel, dricksvatten och omgivningsluft. 

För genotoxiska cancerogena ämnen finns ingen tröskeldos i och med att även en 
låg exponering för ämnet kan ge en risk för cancer. För dessa ämnen har RISKinh 
tagits fram, vilket motsvarar maximalt ett extra cancerfall per 100 000 personer 
exponerade under en livstid. Ingen justering görs i detta fall för att exponering kan 
ske även från andra källor. 

RfC- och RISKinh-värden anger acceptabla halter i inomhusluft. För att de ska 
kunna jämföras med uppmätta halter i porgas har en justering av referensvärdena 
gjorts. Endast en liten del av den förorenade porluften bedöms spridas genom 
golvet och in i byggnaden. Därför multipliceras samtliga referenskoncentrationer 
med en faktor 100, vilket ska motsvara den utspädning som sker av föroreningen 
vid transport från porluft till inomhusluft. Denna faktor används i Danmark och det 
bedöms att den är tillämplig under de rådande förhållandena på undersöknings-
platsen. Underskrider porgashalterna RfCx100 bedöms ingen risk föreligga 
(Miljøstyrelsen, 1998). 
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4.4. Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen  

Eftersom undersökningsområdet i framtiden kommer att exploateras för bostäder  
bedöms markanvändningen klassas som känslig markanvändning (KM).  
 
Eftersom undersökningsområdet ligger inom den centrala delen av Kungälv och 
området försörjs av kommunalt vatten bedöms inte grundvattnet inom en 
överskådlig framtid att användas för dricksvattenändamål. Inget uttag av 
grundvattnet för bevattning sker inom undersökningsområdet eller i dess 
närområde. De aktuella exponeringsvägarna för grundvattnet bedöms främst vara 
risk för inandning av ångor i byggnader samt miljörisker i ytvatten.  
 
För klorerade kolväten i grundvatten bedöms till en början de nederländska 
riktvärdena för ”Target Values” (bakgrundsvärden/ingen påverkan) lämpliga att 
jämföra med. Om analyserade ämnen överstiger dessa riktvärden bedöms det 
lämpligt att utföra ytterligare jämförelser för att bedöma om påvisade halter utgör 
någon risk. 
 
Inom delar av fastigheten kommer det under byggnationen ske schaktning för 
parkeringsgarage ner till cirka fem meter under dagens nivå, figur 9, vilket medför 
att massor kommer att transporteras bort från fastigheten. Vidare kan 
förutsättningarna inom området förändras vid kommande byggnation. Lerlager 
som idag kan tänkas utgöra barriärer för gastransport från djupare liggande lager 
kan komma att penetreras vid t.ex. pålning, vilket kan medföra nya transportvägar 
för eventuell gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Förslag på eventuell nybyggnation på nedre källarplan, parkeringsgarage nivå 2.  
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5. RESULTAT 

5.1. Geologi och hydrologi 

Geologin inom den undersökta delen av Klocktornet 34 består av sandigt grusigt 
fyllnadsmaterial ner till sex meter under markytan (m.u.my.), förutom i en punkt där 
siltig lera påträffades på tre m.u.my. Djup till underliggande berg inom 
undersökningsområdet varierade mellan 5,5 (BH/GV2) till cirka 11 m.u.my. 
(BH/GV1). I två punkter (BH3 och BH6) belägna på Västra gatan påträffades dock 
berg redan på 1 m.u.my. Grundvattenytan inom området låg på mellan 2,36 till 3,12 
m.u.my. Den generella grundvattenströmningsriktningen från undersöknings-
området bedöms vara mot sydväst. 

6. ANALYSRESULTAT 

6.1. Jord  

6.1.1 Klorerade kolväten 
Analysresultaten av klorerade kolväten i jord, tillsammans med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM och MKM samt nederländska ”Intervention Values” 
(ingripandevärden), redovisas i tabell 1 samt i bilaga 5. Analysrapport med 
uppgifter om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 12.  
 
Inga halter överskridande laboratoriets rapporteringsgränser har påvisats i det 
jordprov som analyserats.  
 
Tabell 1. Analysresultat av jordprov, med avseende på klorerade 
kolväten, tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för KM och MKM samt nederländska ingripandevärden.  
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6.1.2 Petroleumämnen, PAH och metaller  

Resultaten av analyserna av petroleumämnen, PAH och metaller i jord, 
tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM 
redovisas i tabell 2. I bilaga 6 redovisas resultaten även tillsammans med Avfall 
Sveriges haltgränser för farligt avfall. Analysrapporter med uppgifter om 
analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 12. 
 
Aromater har detekterats i tre av de ytliga jordproverna och tyngre alifater i ett 
jordprov, dock underskridande gällande riktvärden. Halter av PAH:er har uppmätts 
ytligt i BH/GV1, BH/GV4 och BH/GV5, varav riktvärdena för KM överskrids i 
samtliga av dessa punkter och riktvärdet för MKM för PAH-H överskrids marginellet 
i BH/GV5.  
 
Tabell 2. Analysresultat av jordprov, med avseende på petroleumämnen, PAH och metaller, 
tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM.   
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6.2. Grundvatten 

6.2.1 Klorerade kolväten 

Resultaten av analyserade klorerade kolväten redovisas tillsammans med de 
nederländska riktvärdena för grundvatten i tabell 3. I bilaga 7 redovisas resultaten 
även tillsammans med Livsmedelsverkets, WHO:s och US EPA:s riktvärden för 
dricksvatten. Analysrapporter med uppgifter om analysmetod och mätosäkerhet 
redovisas i bilaga 12.  
 
Halter av klorerade kolväten överskridande riktvärdena för bakgrundsvärden 
(Target Values) har uppmätts i båda de djupa grundvattenrören samt i det 
grundvattenprov som uttogs under betongplattan i parkeringsgaraget. Trans-1,2-
dikloreten, cis-1,2-dikloreten och vinylklorid har påvisats i halter överskridande de 
nederländska riktvärdena som indikerar att vattnet är påverkat. Halterna av trans-
1,2-dikloreten och cis-1,2-dikloreten underskrider WHO:s och US EPA:s riktvärden 
för dricksvatten men halten vinylklorid i vattenprovet från garaget överskrider både 
Livsmedelsverkets och WHO:s riktvärden för dricksvatten. Det finns även påvisade 
halter av trikloreten i de båda grundvattenrören som överskrider US EPA:s 
riktvärden för dricksvatten. I de ytliga grundvattenrören påvisades inga halter 
överskridande laboratoriets rapporteringsgränser. 
 
Tabell 3. Analysresultat av grundvattenprov, med avseende på klorerade kolväten, tillsammans med 
nederländska riktvärden (Target Values och Intervention Values).  
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6.2.2 Petroleumämnen och PAH 

Resultaten av analyserade petroleumämnen och PAH redovisas tillsammans med 
SPBI:s riktvärden i tabell 4 och bilaga 8. Analysrapporter med uppgifter om 
analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 12. 
 
Halter av PAH har detekterats i båda grundvattenproverna och i BH/GV5 
överskrider halten PAH-H riktvärdet för miljörisker i ytvatten.  
 
Tabell 4. Analysresultat av grundvattenprov, med avseende på petroleumämnen och PAH, 
tillsammans med SPBI:s riktvärden.  

 
 

6.2.3 Metaller 
Resultaten av analyserade metaller tillsammans med SGU:s bedömningsgrunder 
för grundvatten redovisas i tabell 5 och bilaga 9 samt tillsammans med 
Naturvårdsverkets tillståndsindelning för förorenat grundvatten i tabell 6 och bilaga 
10. Analysrapporter med uppgifter om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i 
bilaga 12.  
 
En måttlig halt, enligt SGU:s bedömningsgrunder, av nickel har detekterats i 
BH/GV4, resterande uppmätta halter klassas som låga eller mycket låga. Samtliga 
påvisade halter klassas som mindre allvarliga vid jämförelse med 
Naturvårdsverkets tillståndsindelning.  
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Tabell 5. Analysresultat av grundvattenprov, med avseende på metaller, tillsammans med SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten. 

 
 
Tabell 6. Analysresultat av grundvattenprov, med avseende på metaller, 
tillsammans med Naturvårdsverkets tillståndsindelning för förorenat grundvatten. 

 
 

6.3. Porgas 

Fältmätningarna av syre och koldioxid med Xam-5600 visar antingen en förhöjd 
koldioxidhalt och/eller sänkt syrehalt i porgasproven, bilaga 4. Gasen som mättes 
bedöms ha varit porgas och inte inläckande atmosfärsluft. För provtagningen 
genomförd i parkeringsgaraget råder dock osäkerhet eftersom en låda fick 
placeras ovan det borrade hålet vari mätningen fick utföras på luften i lådan. 
Mätning med HDI-instrumentet (H-10PM) gav kraftigt utslag för förekomst av 
klorerade kolväten i det borrade hålet vilket lådan placerades över i 
parkeringsgaraget, bilaga 4. Analysresultaten av porgasproverna, tillsammans 
med Naturvårdsverkets tillämpade RfC- och RISKinh-värden redovisas i tabell 7 och 
bilaga 11. Analysrapporter med uppgifter om analysmetod och mätosäkerhet 
redovisas i bilaga 12. 
 
Samtliga halter underskrider laboratoriets rapporteringsgränser.  
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Tabell 7. Resultat av analyserade porgasprover tillsammans med 
Naturvårdsverkets tillämpade RfC- och RISKinh-värden. 

 
 

7. SLUTSATS 

7.1. Riskbedömning 

7.1.1 Klorerade kolväten  

I grundvattnet påvisades halter av klorerade kolväten över laboratoriets 
rapporteringsgränser i de två ”djupa” grundvattenrören, där filtren är placerade 
direkt ovan berget, samt i grundvattenprovet uttaget under betonggolvet i 
parkeringsgaraget. Trans-1,2-dikloreten, cis-1,2-dikloreten och vinylklorid har 
påvisats i halter överskridande de nederländska riktvärdena som indikerar att 
vattnet är påverkat. Halterna av trans-1,2-dikloreten och cis-1,2-dikloreten 
underskrider WHO:s och US EPA:s riktvärden för dricksvatten men halten 
vinylklorid i vattenprovet från garaget överskrider både Livsmedelsverkets och 
WHO:s riktvärden för dricksvatten. Det finns även påvisade halter av trikloreten i 
de båda grundvattenrören som överskrider US EPA:s riktvärden för dricksvatten. 
Eftersom det ”djupa” grundvattnet inom undersökningsområdet inte används eller 
inte kommer att användas som dricksvatten eller för bevattning inom en 
överskådlig framtid bedöms uppmätta halter inte utgöra någon risk med avseende 
på intag av dricksvatten. Uppmätta halter av klorerade ämnen i grundvattnet utgör 
inte någon risk för inandning av ångor. 
 
I de två grundvattenprov som är tagna i det ”ytliga” grundvattnet påvisades inga 
halter av klorerade kolväten över laboratoriets rapporteringsgränser. 
 
Vid de tre provtagningarna som utfördes på porgas, två i de ”grunda” 
grundvattenrören och ett på delar av gasen som trängde upp från ett borrat hål i 
parkeringsgaragets golv, påvisades inga halter av klorerade kolväten 
överskridande laboratoriets rapporteringsgränser.  
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I grundvattnet under parkeringsgaraget, som ligger två våningar ned (cirka 5 
m.u.my.), uppmättes halter av bland annat vinylklorid, vilket är en förorening som 
oftast förekommer i gasform. Inga detekterbara halter av klorerade kolväten 
påvisades vid laboratorieanalyserna av porgasen men förekomst av klorerade 
ämnen påvisades ändå i gasen som trängde upp i det borrade hålet i 
parkeringsgaraget med fältinstrument och en tydlig lukt av klorerade ämnen 
noterades.  

7.1.2 PAH  
PAH-M har påvisats i halter överskridande riktvärdet för KM i två punkter i jord inom 
undersökningsområdet. För denna parameter är inandning av ånga styrande för 
riktvärdet. Föroreningen återfinns under hårdgjord yta i de centrala delarna av 
Kungälv, så någon hälsorisk med avseende på denna markförorening bedöms inte 
föreligga.  
 
Halter av PAH-H har påvisats överskridande riktvärdet för MKM i jord i en punkt. 
För denna parameter är skydd av markmiljö styrande för riktvärdet. Även denna 
förorening återfinns under hårdgjord yta, i grusigt fyllnadsmaterial, varför 
markmiljön anses begränsad även av andra faktorer inom aktuellt område. 
Föroreningen bedöms därmed inte utgöra någon omedelbar miljörisk där den nu 
är belägen.  
 
Halter av PAH har detekterats i båda grundvattenproverna och i ett av proven 
överskrider halten PAH-H riktvärdet för miljörisker i ytvatten. Utifrån geologi och 
avstånd till vattendrag bedöms dock risken som liten. 

7.2. Osäkerheter 

Spridningsförutsättningarna och grundvattenriktningen inom området är osäkra. 
Variationer i bergets överyta kan påverka spridningsmönstret för klorerade 
kolväten eftersom dessa ämnen är tyngre än vatten. I lokala bergssvackor kan på 
så vis klorerade kolväten ansamlas, med högre koncentrationer lokalt. Vidare kan 
föroreningar spridas med sprickor i berget. Berg påträffades på en meter under 
markytan inom den östra delen av undersökningsområdet (Västra gatan) och på 
över elva meter inom den västra delen. Eftersom befintlig byggnad har två 
källarplan ligger betongplattan på det nedre parkeringsgaraget cirka 5 meter under 
markytan. Utifrån det korta avståndet till Västra gatan där JB-sonderingar visade  
en meter jorddjup till underliggande berg är det möjligt att delar av befintlig byggnad 
ligger inom ett utsprängt område. Generellt bedöms grundvattenriktningen vara 
mot söder men kraftiga variationer i djup till berg kan lokalt påverka 
spridningsmönstret för klorerade kolväten i grundvatten. 
 
Eftersom grundvattnet låg i nivå med golvnivån i parkeringsgaraget trängde vatten 
upp när hål borrades igenom betongplattan för porgasprovtagning under plattan. 
En stark doft av lösningsmedel kändes vid håltagningen och en kontinuerlig ström 
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av bubblor noterades i vattnet i det borrade hålet. På grund av vattenmättnaden 
fick gasmätning utföras i en provisorisk låda som placerades ovan borrhålet för att 
fånga upp utströmmande gas. Förfarandet medför dock att resultatet av 
gasmätningen blir en blandning av ursprunglig gas i lådan, inläckande gas utifrån 
garaget samt utströmmande gas från borrhålet, så det går inte att utesluta att högre 
halter förekommer under betongplattan än vad analysresultatet visar. 

7.3. Åtgärds- och undersökningsbehov 

Kompletterande undersökningar av vatten och gas i cirka 4-5 provtagningspunkter 
under betongplattan rekommenderas. Detta för att minska risken att källområden 
eller områden med högre föroreningshalter förekommer. Eftersom lukt av klorerade 
kolväten noterades vid håltagning i plattan bedöms de kompletterande 
provtagningarna motiverade för att inte osäkerheter ska uppstå vid schaktning av 
kompletterande parkeringsgarage med kostsamma stillestånd till följd. 
 
Även den befintliga byggnadens konstruktion bör utredas närmare vad gäller 
grundläggning, eftersom detta kan påverka spridningsförutsättningarna för de 
klorerade ämnena. 
 
 
 
 
Orbicon AB 
 
Upprättad av:  Granskad av:  Godkänd av:  
 
 
 
   
Caroline Pedersen Azur Biscevic  Mattias Andersson  
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BILAGA 2 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - JORD

Provtagningsdatum 2016-09-28 Underentreprenör
Provtagare Caroline Pedersen Maskinutrustning
Temperatur (°C) 15 Metod
Väderlek Molnigt Borrdiameter (mm)

Provpunkts-
beteckning Markyta Djup

(m.u.my.)
Geoteknisk
benämning Färg Torrt /Fuktigt

/Blött (m.u.my.)
Jordprov
(m.u.my.)

PID-värde
(ppm)

Laboratorie-
analys

Analys-
resultat1 Anmärkningar / Fältobservationer

BH/GV1 djup X (öst): 6416888.148 Grus 0-0,4 F/muSa Mörkbrun T 0-1,0 <5 Metaller,
petroleum

PAH-M,
PAH-H Samlingsprov 0-1,0 m

Y (norr): 148863.006 0,4-1,4 F/grSa Ljusbrun T
Z (höjd): 9.968 Brun T 1,0-1,4 <5

1,4-4,0 leSi Grå T/F 1,4-2,0 <5
F/B 2,0-3,0 <5
B 3,0-4,0 <5

11,35 Berg Jord-bergsonering (0,5 m ner i berg). Block alt. berg på 10,5-11,0 m.u.my. Berg på
11,35 m.u.my.

BH/GV2 djup X (öst): 6416898.611 Gatsten 0-0,07

Y (norr): 148884.411 0,07-3,0 F/saGr Ljusbrun T 0,07-1,0 <5 Metaller,
petroleum <KM

Z (höjd): 10.309 T 1,0-2,0 <5
T/F 2,0-3,0 <5

3,0-4,0 siLe Grå F 3,0-4,0 <5 Metaller <KM Jord-bergsonering (0,5 m ner i berg). Friktionsmaterial 4,5 m.u.my. Berg på 5,5 m.u.my.
5,5 Berg

BH3 X (öst): 6416888.328 Gatsten 0-0,07
Y (norr): 148901.461 0,07-1,0 F/grSa Brun T 0,07-1,0 <5
Z (höjd): 10.034 1,0 Berg Jord-bergsonering (0,5 m ner i berg). Berg på 1,0 m.u.my.

BH/GV4 X (öst): 6416893.173 Asfalt 0-0,05

Y (norr): 148872.570 0,05-3,0 F/grSa Brun T 0,05-1,0 <5 Metaller,
petroleum PAH-H Inslag av tegel.

Z (höjd): 10.335 Rödbrun T/(F) 1,0-2,0 <5 Inga indikationer på förorening.

T/(F) 2,0-3,0 <5 Metaller,
petroleum <KM

3,0-5,0 F/saGr Rödbrun F 3,0-4,0 <5 Grövre material än ovan.
F/B 4,0-5,0 <5

BH/GV5 X (öst): 6416897.010 Gatsten 0-0,10

Y (norr): 148889.053 0,1-6,0 F/grSa Brun T 0,1-1,0 <5 Metaller,
petroleum PAH-H

Z (höjd): 10.294 T/(F) 1,0-2,0 <5
T/(F) 2,0-3,0 <5
T/(F) 3,0-4,0 <5
T/F 4,0-5,0 <5
T/F 5,0-6,0 <5 Klorerade <KM

BH6 X (öst): 6416890.241 Gatsten 0-0,07
Y (norr): 148899.893 0,07-1,0 F/grSa Brun T
Z (höjd): 9.838 1,0 Berg Jord-bergsonering (0,5 m ner i berg). Berg på 1,0 m.u.my.

Skruvborrning
75

-
Borrvagn Geotech 604

Koordinater
(SWEREF 99)

 1 = Naturvårdsverkets generella riktvärden med avseende på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009).

 1 / 2
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BILAGA 2 - FÖRKORTNINGAR FÖR BERG OCH JORD SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM VERSION 2001:2

Berg och jord1

Huvudord Tilläggsord Skikt/lager
B berg bl blockig
Bl blockjord
Br rösberg
Dy dy dy dyig dy dyskikt
Cs misstänkt förorenad jord enligt rutinbedömning i fält cs lokalt förekommande föroreningar cs föroreningar finns som tunnare skikt
F fyllning
Gy gyttja gy gyttjig gy gyttjeskikt
Gy/Le kontakt, gyttja överst, lera underst ( ) något, t ex(sa) = något sandig ( ) tunnare skikt
Gr grus gr grusig gr grusskikt
J jord
Le lera le lerig le lerskikt
Mn morän
BlMn block- och stenmorän
StMn stenmorän
GrNn grusmorän
SaMn sandmorän
SiMn siltmorän
LeMn lermorän (moränlera)
Mu mulljord (mylla, matjord) mu mullhaltig mu mullskikt
Sa sand sa sandig sa sandskikt
Si silt si siltig si siltskikt
Sk skaljord sk med skal sk skalskikt
Skgr skalgrus
Sksa skalsand
St stenjord st stenig st stenskikt
Su sulfidjord su sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt
SuLe sulfidlera
SuSi sulfidsilt
T torv t torvskikt
Tl lågförmultnad torv (tidigare benämnd filttorv)
Tm mellantorv
Th högförmultnad torv (tidigare benämnd dytorv)
Vx växtdelar (trärester) vx med växtdelar vx växtdelskikt
t (efter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vLe = varvig lera

 t ex Let och Sit = torrskorpa av lera resp silt (beteckningen varvig bör förbehållas
glaciala avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel: sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.

1 = SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar, bilaga 1 förkortningar (version 2001:2)
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BILAGA 3 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - GRUNDVATTEN

Rörbeteckning

X (öst): 6416888.172 X (öst): 6416898.517 X (öst): 6416893.256 X (öst): 6416897.296
Y (norr): 148863.123 Y (norr): 148884.283 Y (norr): 148872.713 Y (norr): 148889.054
Z (höjd): 9,998 Z (höjd): 10,237 Z (höjd): 10,270 Z (höjd): 10,253

Nivåmätning
Datum / Tidpunkt
Grundvattennivå (m.u.r.ök.)
Grundvattennivå  (m.u.my.)
Grundvattennivå (RH 2000)
Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)
Vattenkolonnhöjd (m)
Beräknad rörvolym (L)
Provtagning
Provtagare
Temperatur (°C) / Väderlek
Omsättningspumpning
Datum
Intag (m.u.r.ök.)
Totalvolym (L)
Utrustning
Provtagning
Datum
Intag (m.u.r.ök.)

Utrustning
Installation
Datum
Rörets innerdiameter (mm)
Rörmaterial
Dexel (material, låst/olåst)
Rörets överkant (m.u/ö.my.) 0,03 m.u.my 0,07 m.u.my 0,07 m.u.my 0,04 m.u.my
Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)
Filtersektion (m.u.r.ök.)
Renspumpning totalvolym (L)

Stål
Metalldexel (olåst)

5,5

7,14
3,10

21

7,63
2,37

10 / Sol

3,0

Waterra skakpump Waterra skakpump

Mätning med H-10PM (för klorerade
ämnen) - Inget utslag

Mätning med H-10PM (för klorerade
ämnen) - Inget utslag

11,3

Waterra skakpump Waterra skakpump

BH/GV1

Metalldexel (olåst)

2016-09-28
25

Stål

11,8

Koordinater
(SWEREF 99)

2016-10-05 / 10:40
2,34

11,8

11,3-11,8

9,46
4,64

2016-10-05

Caroline Pedersen
10 / Sol

21,0

Anmärkningar / Fältobservationer
(färg, lukt, turbiditet, tillrinning, m.m.)

BH/GV4

2016-09-28
50

PEH
Metalldexel (olåst)

4,0
0-4,0

Caroline Pedersen
10 / Sol

7,17

Bailer och Waterra skakpump

-

2,0

2016-10-05 / 12:00

Metalldexel (olåst)

3,63

BH/GV5

2016-09-28
50

PEH

3,01

3,63
0,62

Caroline Pedersen
10 / Sol

-

0-3,63

1,22

BH/GV2

2016-09-28
25

1,21

2,0

2016-10-05 / 11:00
3,03

5,5
2,47

5,0-5,5
2,0

2016-10-05 / 10:15
3,03

4,0
0,97
1,90

7,20
3,10 3,05

2016-10-05 Enbart renspumpning Enbart renspumpning

Caroline Pedersen

- -5,0

2016-10-05 2016-10-05 2016-10-05

Bailer och Waterra skakpump

- -

Mätning med H-10PM (för klorerade
ämnen) - Inget utslag

Mätning med H-10PM (för klorerade
ämnen) - Inget utslag

11,3 5,0 3,03 (Bailer) / 4,0 (Waterra) 3,01 (Bailer) / 3,63 (Waterra)
2016-10-05

1 / 1
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BILAGA 4 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - PORGAS

Provpunkt

X (öst): - X (öst): 6416893.256 X (öst): 6416897.296
Y (norr): - Y (norr): 148872.713 Y (norr): 148889.054
Z (höjd): - Z (höjd): 10.270 Z (höjd): 10.253

Provtagningsplats
Provtagningsdatum
Provtagare
Temperatur (°C) / Väderlek
Installation
Grundläggning / markyta, material
Grundläggning / markyta, mäktighet (m)
Borrhålsdiameter (mm)
Djup till porgasspets (m.u.my.)
Fältmätningar
Bakgrundshalt (atmosfärsluft)
PID-värde (ppm)
Koldioxid (vol-%)
Syre (vol-%)
Metan (vol-%)
Svavelväte (ppm)
Porgas
PID-värde (ppm)
Koldioxid (vol-%)
Syre (vol-%)
Metan (vol-%)
Svavelväte (ppm)
Aktiv provtagning
Flöde (L/min)
Provtagningstid (min)
Totalvolym (L)
Provkärl

0,2 0,2 0,2

0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0
-

Anmärkningar / Fältobservationer

Kraftig lukt av klorerade ämnen, utslag
på H-10PM. Kan ej sätta

porgasspetsen undere betongen
(vatten tränger upp), så sätter en låda
över hålet och genomför mätningen i

den.

Inga tecken på föroreningar, inget
utslag på H-10PM.

Inga tecken på föroreningar, inget
utslag på H-10PM.

Kolrör Kolrör Kolrör
22 22,2 14

110 111 70

- 0,0 0,0

- 0,0

- 20,9 20,1
0,4 0,77

20,9 20,9 20,9
0,04 0,04 0,04
0,0 0,0 0,0

Låda ovan borrat hål 1,5 1,5
20 50 50

Utrustning SKC-pump SKC-pump SKC-pump

Koordinater
(SWEREF 99)

0,50 0,05 0,10

I BH/GV5

Betong Asfalt Gatsten

2016-09-28

Gas-Garage Gas-GV4 Gas-GV5

15 / Molnigt 15 / Molnigt 15 / Molnigt
Mattias Andersson Caroline Pedersen Caroline Pedersen

Inne i parkeringsgaraget I BH/GV4
2016-09-28 2016-09-28
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BILAGA 5 - ANALYSRESULTAT - JORD - Klorerade kolväten

O10807768
2016-09-28

BH/GV5 djup
5,0-6,0

KM1 MKM2
RIVM

Ingripande-
värden3

Torrsubstans % 91,7
Diklormetan 0,08 0,25 3,9 mg/kg TS <0.080
1,1-dikloretan -- -- 15 mg/kg TS <0.010
1,2-dikloretan 0,02 0,06 6,4 mg/kg TS <0.050
Trans-1,2-dikloreten -- -- mg/kg TS <0.010
Cis-1,2-dikloreten -- -- mg/kg TS <0.020
1,2-diklorpropan -- -- 2** mg/kg TS <0.10
Triklormetan 0,4 1,2 5,6 mg/kg TS <0.030
Tetraklormetan 0,08 0,35 0,7 mg/kg TS <0.010
1,1,1-trikloretan 5 30 15 mg/kg TS <0.010
1,1,2-trikloretan -- -- 10 mg/kg TS <0.040
Trikloreten 0,2 0,6 2,5 mg/kg TS <0.010
Tetrakloreten 0,4 1,2 8,8 mg/kg TS <0.020
Vinylklorid -- -- 0,1 mg/kg TS <0.10
1,1-dikloreten -- -- -- mg/kg TS <0.010

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
1,2 = Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig (KM)

och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009)
3. Ingripandevärden (Intervention values) från the Dutch National Institute for
Public Health and the Environment (RIVM, 2013).
* = Riktvärden för 1,2-dikloreten (summa).
** = Riktvärde för diklorpropan (summa).

1*

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum
Provbeteckning
Provtagningsdjup (m)

Parameter Enhet

Riktvärden
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BILAGA 6 - ANALYSRESULTAT - JORD - Alifater, aromater, PAH och metaller

O10807762 O10807763 O10807764 O10807765 O10807766 O10807767
2016-09-28 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-28

BH/GV1 djup BH/GV2 djup BH/GV2 djup BH/GV4 BH/GV4 BH/GV5
0-1,0 0,07-1,0 3,0-4,0 0,05-1,0 2,0-3,0 0,10-1,0

KM1 MKM2

Torrsubstans % 93,5 95,5 78,6 94,5 91,1 95,5
Alifater >C5-C8 25 150 mg/kg TS <4.0 <4.0 - <4.0 <4.0 <4.0
Alifater >C8-C10 25 120 mg/kg TS <4.0 <4.0 - <4.0 <4.0 <4.0
Alifater >C10-C12 100 500 mg/kg TS <20 <20 - <20 <20 <20
Alifater >C12-C16 100 500 mg/kg TS <20 <20 - <20 <20 <20
Alifater >C5-C16 100 500 mg/kg TS <24 <24 - <24 <24 <24
Alifater >C16-C35 100 1000 mg/kg TS <20 <20 - 64 <20 <20
Aromater >C8-C10 10 50 mg/kg TS <0.480 <0.480 - <0.480 <0.480 <0.480
Aromater >C10-C16 3 15 mg/kg TS 0,705 <1.24 - 0,092 <1.24 2,66
Aromater >C16-C35 10 30 mg/kg TS 3 <1.0 - <1.0 <1.0 9,3
Bensen 0,012 0,04 mg/kg TS <0.010 <0.010 - <0.010 <0.010 <0.010
Toluen 10 40 mg/kg TS <0.050 <0.050 - <0.050 <0.050 <0.050
Etylbensen 10 50 mg/kg TS <0.050 <0.050 - <0.050 <0.050 <0.050
Xylener, summa 10 50 mg/kg TS <0.050 <0.050 - <0.050 <0.050 <0.050
PAH - L 3 15 mg/kg TS <0.15 <0.15 - <0.15 <0.15 0,18
PAH - M 3,5 20 mg/kg TS 4,4 <0.25 - 1,6 <0.25 12
PAH - H 1 10 mg/kg TS 5,4 <0.32 - 2,5 <0.32 13
PAH Cancerogena -- -- mg/kg TS 5 <0.28 - 2,3 <0.28 12
PAH Övriga -- -- mg/kg TS 4,8 <0.44 - 1,8 <0.44 13
Arsenik 10 25 mg/kg TS 0,594 <0.5 2,08 <0.5 1,01 <0.5
Barium 200 300 mg/kg TS 21,2 22 61,1 67,4 21,8 19,2
Bly 50 400 mg/kg TS 8,72 4,68 9,03 5,31 3,82 6,8
Kadmium 0,8 12 mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,112
Kobolt 15 35 mg/kg TS 2,52 3,17 7,81 6,48 5,01 4,12
Koppar 80 200 mg/kg TS 8,61 17,8 17 14 9,34 18,1
Krom 80 150 mg/kg TS 4,22 4,18 16,3 13,5 7,16 5,59
Kvicksilver 0,25 2,5 mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Nickel 40 120 mg/kg TS 3,47 4,21 14,8 11,5 5,85 5,57
Vanadin 100 200 mg/kg TS 8,11 9,11 24,4 15,2 14 11,4
Zink 250 500 mg/kg TS 26,3 17,9 52,3 36,2 21,5 33,9

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärden markeras med skuggad cell.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
- = Parameter ej analyserad.
1,2 = Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, med avseende
på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009).

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum
Provbeteckning
Provtagningsdjup (m)

Parameter Enhet

Riktvärden
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BILAGA 7 - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN - Klorerade kolväten

O10806776 O10810834 O10810835 O10810836 O10810837
2016-09-28 2016-10-05 2016-10-05 2016-10-05 2016-10-05
GV-garage BH/GV1 djup BH/GV2 djup BH/GV4 BH/GV5

Diklormetan -- 20 5 0,01 1000 µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
1,1-dikloretan -- -- -- 7 900 µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-dikloretan 3,0 30 5 7 400 µg/l <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
Trans-1,2-dikloreten -- 100 µg/l 0,29 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Cis-1,2-dikloreten -- 70 µg/l 0,39 2,43 1,9 <0.10 <0.10
1,2-diklorpropan -- 40 5 0,8**** 80**** µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Triklormetan 100* -- -- 6 400 µg/l <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
Tetraklormetan -- 4 5 0,01 10 µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,1-trikloretan -- -- 200 0,01 300 µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,2-trikloretan -- -- 5 0,01 130 µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Trikloreten 20 5 24 500 µg/l <0.10 12,4 12,1 <0.10 <0.10
Tetrakloreten 40 5 0,01 40 µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Vinylklorid 0,50 0,3 2 0,01 5 µg/l 1,8 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-dikloreten -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10 0,14 <0.10 <0.10

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
1. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (Ändring LIVSFS 2015:3 i SLVFS 2001:30).
2. Världshälsoorganisationens riktvärden för dricksvattenkvalitet (WHO, 2011).
3. Primär dricksvattenstandard, The National Primary Drinking Water Regulations (NPDWRs) framtagen av US Environmental Protection

Agency (US EPA). Riktvärdet avser högst tillåtna halt i dricksvatten, Maximum Contaminant Level (MCL).
4. Bakgrundsvärden (Target values) från the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, 2013).

Enligt VROM (2000) motsvarar riktvärdena även gränsen för ingen påverkan.
5. Ingripandevärden (Intervention values) från the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, 2013).

Enligt VROM (2000) motsvarar riktvärdena även gränsen för kraftig påverkan.
* = Gränsvärde för summan av trihalometaner (triklormetan, bromoform, dibromklormetan och bromdiklormetan).
** = Gränsvärde för summan av trikloreten och tetrakloreten.
*** = Riktvärden för 1,2-dikloreten (summa).
**** = Riktvärde för diklorpropan (summa).

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum
Provbeteckning

Riktvärden

Enhet
Parameter

50*** 0,01*** 20***

10**

Livsmedelsverket
Gränsvärden för

dricksvatten1

WHO
Riktvärden för
dricksvatten2

US EPA
Riktvärden för
dricksvatten3

RIVM
Bakgrundsvärden för

grundvatten4

VROM
Riktvärden för ingen

påverkan

RIVM
Ingripandevärden för

grundvatten5

VROM
Riktvärden för kraftig

påverkan
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BILAGA 8 - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN - Alifater, aromater och PAH

O10810836 O10810837
2016-10-05 2016-10-05

BH/GV4 BH/GV5

Dricksvatten Ångor i
byggnader Bevattning Miljörisker

Ytvatten
Miljörisker
Våtmarker

Utspädningsfaktor 1 1/5000 1 1/100 1/10
Alifater >C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 mg/l <0,010 <0,010
Alifater >C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 mg/l <0,010 <0,010
Alifater >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 mg/l <0,010 <0,010
Alifater >C12-C16* 0,1 - 1 3 1 mg/l <0,010 <0,010
Alifater >C16-C35* 0,1 - 1 3 1 mg/l <0,010 <0,010
Aromater >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 mg/l <0,00030 <0,00030
Aromater >C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 mg/l <0,000775 <0,000775
Aromater >C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 mg/l <0,001 <0,001
Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 mg/l <0,0002 <0,0002
Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 mg/l <0,0002 <0,0002
Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 mg/l <0,0002 <0,0002
Xylener, summa 0,25 3 4 0,5 1 mg/l <0,0002 <0,0002
PAH - L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 mg/l 0,000046 0,000017
PAH - M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 mg/l <0,000025 0,00064
PAH - H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 mg/l <0,000040 0,0012

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
1. Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutets branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer
och dieselanläggningar (SPBI, 2011).
* = Förångning beaktas inte för alifater >C12.

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum
Provbeteckning

Enhet
Aktuella exponeringsvägar

Parameter

Riktvärden1
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BILAGA 9 - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN - Metaller (SGU)

O10810836 O10810837
2016-10-05 2016-10-05

BH/GV4 BH/GV5

Mycket låg
halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mycket hög

halt

Arsenik <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 µg/l <1 <1
Barium -- -- -- -- -- µg/l 181 21,1
Kadmium <0,12 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 µg/l 0,113 <0.05
Kobolt -- -- -- -- -- µg/l 4,47 0,163
Krom <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 µg/l <0.5 <0.5
Koppar <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 ≥2 mg/l <0,001 0,00329
Kvicksilver <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 µg/l <0.02 <0.02
Nickel <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 µg/l 6,47 1,39
Bly <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 µg/l <0.2 <0.2
Vanadin -- -- -- -- -- µg/l 0,0924 2,1
Zink <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 ≥1 mg/l 0,00793 <0,002

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar inom de olika klasserna markeras med respektive färg.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
1. Sveriges Geologiska Undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum
Provbeteckning

Bedömningsgrunder för grundvatten1

Parameter Enhet
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BILAGA 10 - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN - Metaller (Naturvårdsverket)

O10810836 O10810837
2016-10-05 2016-10-05

BH/GV4 BH/GV5

Mindre
allvarligt

Måttligt
allvarligt Allvarligt Mycket

allvarligt

Arsenik <50 50-150 150-500 >500 µg/l <1 <1
Barium -- -- -- -- µg/l 181 21,1
Kadmium <5 5-15 15-50 >50 µg/l 0,113 <0.05
Kobolt -- -- -- -- µg/l 4,47 0,163
Krom <50 50-150 150-500 >500 µg/l <0.5 <0.5
Koppar <2000 2000-6000 6000-20000 >20000 µg/l <1 3,29
Kvicksilver <1 1-3 3-10 >10 µg/l <0.02 <0.02
Nickel <50 50-150 150-500 >500 µg/l 6,47 1,39
Bly <10 10-30 30-100 >100 µg/l <0.2 <0.2
Vanadin -- -- -- -- µg/l 0,0924 2,1
Zink -- -- -- -- µg/l 7,93 <2

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar inom de olika klasserna markeras med respektive färg.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
1. Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade
gränsvärden för dricksvatten (Naturvårdsverket, 1999).

EnhetParameter

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum
Provbeteckning

Indelning av tillstånd för förorenat grundvatten1
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BILAGA 11 - ANALYSRESULTAT - PORGAS - Klorerade kolväten

O10807843 O10807845 O10807844
2016-09-28 2016-09-28 2016-09-28
Gas-Garage Gas-GV4 Gas-GV5

RfC (1)
RISKinh (2)

IMM (3)

RfC/IMM x 0,5 (4)
RISKinh x 1 (5)

RfC/IMM x 0,5 x 100 (6)
RISKinh x 1 x 100 (7)

Volym liter 22 22,2 14
1,1-dikloreten -- -- -- mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
Diklormetan 0,050 (2) 0,050 5,0 mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
Trans-1,2-dikloreten -- -- -- mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
Cis-1,2-dikloreten -- -- -- mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
Triklormetan 0,14 (1) 0,07 7 mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
1,2-dikloretan 0,0036 (2) 0,0036 0,36 mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
1,1,1-trikloretan 0,80 (1) 0,40 40 mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
Tetraklormetan 0,0061 (1) 0,00305 0,305 mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
Trikloreten 0,023 (2) 0,023 2,3 mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
Tetrakloreten 0,20 (1) 0,10 10 mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
1,2-diklorpropan -- -- -- mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01
Vinylklorid 0,0026 (3) 0,0013 0,13 mg/m3 <0.009 <0.009 <0.01

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
(1) Referenskoncentrationer i luft (Tabell A3.4, Naturvårdsverket 2009).
(2) Risknivå för ämnen utan tröskeleffekter (genotoxiska cancerogena ämnen) där även låg exponering
innebär risk för uppkomst av cancer (Tabell A3.4, Naturvårdsverket 2009).
(3) Hälsobaserade riktvärden för föroreningar i luft (lågrisknivåer) (IMM, Institutet för Miljömedicin, 1998)
(4) Beräkning av riktvärdena RfC/IMM baseras på att maximalt 50% av exponeringen bör komma från det
förorenade området.
(5) Beräkning av risknivåer för genotoxiska ämnen baseras på att 100% av exponeringen kommer från det
förorenade området.
(6) En utspädning med faktor 100 uppskattas vid transport av förorening från porgas, genom betonggolv,
 till inomhusluft.

Parameter

Riktvärden

Enhet

Laboratoriets provnummer
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Provbeteckning
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Ankomstdatum 2016-10-03 Orbicon 
Utfärdad 2016-10-07 Caroline Pedersen 
    
  Exportgatan 38C 
  422 46 Hisings Backa 
    
 
Projekt klocktornet 34  
Bestnr 161179  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning BH/GV5 
 djup 5,0-6,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807768 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 91.7 5.53 % 1 1 FREN 
diklormetan <0.080  mg/kg TS 1 1 FREN 
1,1-dikloretan <0.010  mg/kg TS 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.050  mg/kg TS 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.010  mg/kg TS 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.020  mg/kg TS 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.10  mg/kg TS 1 1 FREN 
triklormetan <0.030  mg/kg TS 1 1 FREN 
tetraklormetan <0.010  mg/kg TS 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.010  mg/kg TS 1 1 FREN 
1,1,2-trikloretan <0.040  mg/kg TS 1 1 FREN 
trikloreten <0.010  mg/kg TS 1 1 FREN 
tetrakloreten <0.020  mg/kg TS 1 1 FREN 
vinylklorid <0.10  mg/kg TS 1 1 FREN 
1,1-dikloreten <0.010  mg/kg TS 1 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OJ-6A inkl. vinylklorid. 

Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 
2004, rev. 1.1 och ISO 15009. 
Mätningen utförs med GC-FID och  GC-MS. 
 
Rev 2013-09-19 
 
 
 
 

 
 
 Godkännare 
FREN Fredrik Enzell 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2016-10-03 Orbicon 
Utfärdad 2016-10-19 Caroline Pedersen 
    
  Exportgatan 38C 
  422 46 Hisings Backa 
    
 
Projekt klocktornet 34  
Bestnr 161179  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning BH/GV1 djup 
 djup 0-1,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807762 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 93.5 2 % 1 V STGR 
As 0.594 0.237 mg/kg TS 1 H STGR 
Ba 21.2 5.2 mg/kg TS 1 H STGR 
Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 
Co 2.52 0.61 mg/kg TS 1 H STGR 
Cr 4.22 0.84 mg/kg TS 1 H STGR 
Cu 8.61 1.82 mg/kg TS 1 H STGR 
Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 
Ni 3.47 0.91 mg/kg TS 1 H STGR 
Pb 8.72 1.80 mg/kg TS 1 H STGR 
V 8.11 1.72 mg/kg TS 1 H STGR 
Zn 26.3 5.1 mg/kg TS 1 H STGR 
       
TS_105°C 93.2 5.62 % 2 1 FREN 
alifater >C5-C8 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C8-C10 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C5-C16* <24  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C10-C16 0.705  mg/kg TS 2 1 FREN 
metylpyrener/metylfluorantener 1.9 0.8 mg/kg TS 2 1 FREN 
metylkrysener/metylbens(a)antracener 1.1 0.4 mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C16-C35 3.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
bensen <0.010  mg/kg TS 2 1 FREN 
toluen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
etylbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
o-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 2 1 FREN 
naftalen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaftylen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaften <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoren 0.155 0.039 mg/kg TS 2 1 FREN 
fenantren 0.838 0.209 mg/kg TS 2 1 FREN 
antracen 0.316 0.079 mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoranten 1.68 0.421 mg/kg TS 2 1 FREN 
pyren 1.38 0.344 mg/kg TS 2 1 FREN 
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Er beteckning BH/GV1 djup 
 djup 0-1,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807762 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
bens(a)antracen 1.21 0.303 mg/kg TS 2 1 FREN 
krysen 0.975 0.244 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(b)fluoranten 0.985 0.246 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(k)fluoranten 0.399 0.100 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)pyren 0.831 0.208 mg/kg TS 2 1 FREN 
dibens(ah)antracen 0.150 0.038 mg/kg TS 2 1 FREN 
benso(ghi)perylen 0.411 0.103 mg/kg TS 2 1 FREN 
indeno(123cd)pyren 0.452 0.113 mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa 16* 9.8  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa cancerogena* 5.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa övriga* 4.8  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa L* <0.15  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa M* 4.4  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa H* 5.4  mg/kg TS 2 1 FREN 
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Er beteckning BH/GV2 djup 
 0,07-1,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807763 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 95.5 2 % 1 V STGR 
As <0.5  mg/kg TS 1 H STGR 
Ba 22.0 5.1 mg/kg TS 1 H STGR 
Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 
Co 3.17 0.77 mg/kg TS 1 H STGR 
Cr 4.18 0.93 mg/kg TS 1 H STGR 
Cu 17.8 3.8 mg/kg TS 1 H STGR 
Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 
Ni 4.21 1.14 mg/kg TS 1 H STGR 
Pb 4.68 0.98 mg/kg TS 1 H STGR 
V 9.11 1.93 mg/kg TS 1 H STGR 
Zn 17.9 3.5 mg/kg TS 1 H STGR 
       
TS_105°C 94.6 5.71 % 2 1 FREN 
alifater >C5-C8 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C8-C10 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C5-C16* <24  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C10-C16 <1.24  mg/kg TS 2 1 FREN 
metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
bensen <0.010  mg/kg TS 2 1 FREN 
toluen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
etylbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
o-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 2 1 FREN 
naftalen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaftylen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaften <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoren <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fenantren <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
antracen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoranten <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
pyren <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)antracen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
krysen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(b)fluoranten <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(k)fluoranten <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)pyren <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
benso(ghi)perylen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
indeno(123cd)pyren <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa 16* <0.72  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa cancerogena* <0.28  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa övriga* <0.44  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa L* <0.15  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa M* <0.25  mg/kg TS 2 1 FREN 
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Er beteckning BH/GV2 djup 
 0,07-1,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807763 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa H* <0.32  mg/kg TS 2 1 FREN 
 
 
Er beteckning BH/GV2 djup 
 3,0-4,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807764 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 78.6 2 % 1 V STGR 
As 2.08 0.67 mg/kg TS 1 H STGR 
Ba 61.1 14.5 mg/kg TS 1 H STGR 
Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 
Co 7.81 1.90 mg/kg TS 1 H STGR 
Cr 16.3 3.2 mg/kg TS 1 H STGR 
Cu 17.0 3.6 mg/kg TS 1 H STGR 
Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 
Ni 14.8 3.9 mg/kg TS 1 H STGR 
Pb 9.03 1.87 mg/kg TS 1 H STGR 
V 24.4 5.2 mg/kg TS 1 H STGR 
Zn 52.3 9.9 mg/kg TS 1 H STGR 
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Er beteckning BH/GV4 
 0,05-1,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807765 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 94.5 2 % 1 V STGR 
As <0.5  mg/kg TS 1 H STGR 
Ba 67.4 15.5 mg/kg TS 1 H STGR 
Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 
Co 6.48 1.57 mg/kg TS 1 H STGR 
Cr 13.5 2.7 mg/kg TS 1 H STGR 
Cu 14.0 3.0 mg/kg TS 1 H STGR 
Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 
Ni 11.5 3.1 mg/kg TS 1 H STGR 
Pb 5.31 1.12 mg/kg TS 1 H STGR 
V 15.2 3.2 mg/kg TS 1 H STGR 
Zn 36.2 6.9 mg/kg TS 1 H STGR 
       
TS_105°C 92.5 5.58 % 2 1 FREN 
alifater >C5-C8 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C8-C10 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C5-C16* <24  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C16-C35 64 13 mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C10-C16 0.092  mg/kg TS 2 1 FREN 
metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
bensen <0.010  mg/kg TS 2 1 FREN 
toluen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
etylbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
o-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 2 1 FREN 
naftalen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaftylen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaften <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoren <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fenantren 0.191 0.048 mg/kg TS 2 1 FREN 
antracen 0.110 0.028 mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoranten 0.692 0.173 mg/kg TS 2 1 FREN 
pyren 0.585 0.146 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)antracen 0.518 0.129 mg/kg TS 2 1 FREN 
krysen 0.502 0.125 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(b)fluoranten 0.487 0.122 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(k)fluoranten 0.216 0.054 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)pyren 0.365 0.091 mg/kg TS 2 1 FREN 
dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
benso(ghi)perylen 0.203 0.051 mg/kg TS 2 1 FREN 
indeno(123cd)pyren 0.245 0.061 mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa 16* 4.1  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa cancerogena* 2.3  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa övriga* 1.8  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa L* <0.15  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa M* 1.6  mg/kg TS 2 1 FREN 
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Er beteckning BH/GV4 
 0,05-1,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807765 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa H* 2.5  mg/kg TS 2 1 FREN 
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Er beteckning BH/GV4 
 2,0-3,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807766 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 91.1 2 % 1 V STGR 
As 1.01 0.33 mg/kg TS 1 H STGR 
Ba 21.8 5.0 mg/kg TS 1 H STGR 
Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 
Co 5.01 1.22 mg/kg TS 1 H STGR 
Cr 7.16 1.41 mg/kg TS 1 H STGR 
Cu 9.34 2.07 mg/kg TS 1 H STGR 
Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 
Ni 5.85 1.57 mg/kg TS 1 H STGR 
Pb 3.82 0.80 mg/kg TS 1 H STGR 
V 14.0 3.0 mg/kg TS 1 H STGR 
Zn 21.5 4.4 mg/kg TS 1 H STGR 
       
TS_105°C 91.5 5.52 % 2 1 FREN 
alifater >C5-C8 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C8-C10 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C5-C16* <24  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C10-C16 <1.24  mg/kg TS 2 1 FREN 
metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
bensen <0.010  mg/kg TS 2 1 FREN 
toluen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
etylbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
o-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 2 1 FREN 
naftalen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaftylen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaften <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoren <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fenantren <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
antracen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoranten <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
pyren <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)antracen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
krysen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(b)fluoranten <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(k)fluoranten <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)pyren <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
benso(ghi)perylen <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
indeno(123cd)pyren <0.080  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa 16* <0.72  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa cancerogena* <0.28  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa övriga* <0.44  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa L* <0.15  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa M* <0.25  mg/kg TS 2 1 FREN 
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Er beteckning BH/GV4 
 2,0-3,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807766 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa H* <0.32  mg/kg TS 2 1 FREN 
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Er beteckning BH/GV5 
 0,10-1,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807767 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 95.5 2 % 1 V STGR 
As <0.5  mg/kg TS 1 H STGR 
Ba 19.2 4.4 mg/kg TS 1 H STGR 
Cd 0.112 0.035 mg/kg TS 1 H STGR 
Co 4.12 1.00 mg/kg TS 1 H STGR 
Cr 5.59 1.14 mg/kg TS 1 H STGR 
Cu 18.1 3.8 mg/kg TS 1 H STGR 
Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 
Ni 5.57 1.47 mg/kg TS 1 H STGR 
Pb 6.80 1.42 mg/kg TS 1 H STGR 
V 11.4 2.4 mg/kg TS 1 H STGR 
Zn 33.9 6.4 mg/kg TS 1 H STGR 
       
TS_105°C 95.1 5.74 % 2 1 FREN 
alifater >C5-C8 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C8-C10 <4.0  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C5-C16* <24  mg/kg TS 2 1 FREN 
alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C10-C16 2.66  mg/kg TS 2 1 FREN 
metylpyrener/metylfluorantener 6.3 2.5 mg/kg TS 2 1 FREN 
metylkrysener/metylbens(a)antracener 3.0 1.2 mg/kg TS 2 1 FREN 
aromater >C16-C35 9.3  mg/kg TS 2 1 FREN 
bensen <0.010  mg/kg TS 2 1 FREN 
toluen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
etylbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
o-xylen <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 2 1 FREN 
TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 2 1 FREN 
naftalen <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaftylen 0.179 0.045 mg/kg TS 2 1 FREN 
acenaften <0.100  mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoren 0.380 0.095 mg/kg TS 2 1 FREN 
fenantren 2.56 0.640 mg/kg TS 2 1 FREN 
antracen 0.924 0.231 mg/kg TS 2 1 FREN 
fluoranten 4.66 1.16 mg/kg TS 2 1 FREN 
pyren 3.75 0.938 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)antracen 3.03 0.757 mg/kg TS 2 1 FREN 
krysen 2.36 0.589 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(b)fluoranten 1.94 0.485 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(k)fluoranten 1.22 0.305 mg/kg TS 2 1 FREN 
bens(a)pyren 2.24 0.560 mg/kg TS 2 1 FREN 
dibens(ah)antracen 0.336 0.084 mg/kg TS 2 1 FREN 
benso(ghi)perylen 0.856 0.214 mg/kg TS 2 1 FREN 
indeno(123cd)pyren 0.922 0.231 mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa 16* 25  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa cancerogena* 12  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa övriga* 13  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa L* 0.18  mg/kg TS 2 1 FREN 
PAH, summa M* 12  mg/kg TS 2 1 FREN 
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Er beteckning BH/GV5 
 0,10-1,0m 
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10807767 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa H* 13  mg/kg TS 2 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). 

Upplösning har skett med salpetersyra  för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. 
Ett separat prov har torkats vid 105°C för TS-bestämningen. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
 
Rev 2015-07-24 
 

2 Paket OJ-21A 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
 
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 
Mätning utförs med GC-MS. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Rev 2016-01-26 

 
 
 
 Godkännare 
FREN Fredrik Enzell 

 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
H Mätningen utförd med ICP-SFMS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

V Våtkemisk analys 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2016-09-30 Orbicon 
Utfärdad 2016-10-07 Mattias Andersson 
    
  Exportgatan 38C 
  422 46 Hisings Backa 
    
 
Projekt Klocktornet 34  
Bestnr 161179  
 
 
Analys av vatten    
 
Er beteckning GV-garage 
  
Provtagare Mattias Andersson 
Provtagningsdatum 2016-09-28 
 
Labnummer O10806776 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan <2.0  µg/l 1 1 MB 
1,1-dikloretan <0.10  µg/l 1 1 MB 
1,2-dikloretan <0.50  µg/l 1 1 MB 
trans-1,2-dikloreten 0.29 0.11 µg/l 1 1 MB 
cis-1,2-dikloreten 0.39 0.16 µg/l 1 1 MB 
1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 1 1 MB 
triklormetan <0.30  µg/l 1 1 MB 
tetraklormetan <0.10  µg/l 1 1 MB 
1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 1 1 MB 
1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 1 1 MB 
trikloreten <0.10  µg/l 1 1 MB 
tetrakloreten <0.20  µg/l 1 1 MB 
vinylklorid 1.8 0.7 µg/l 1 1 MB 
1,1-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 MB 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-6A. 

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 
10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 
 
Rev 2013-09-18 
 

 
 
 Godkännare 
MB Maria Bigner 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2016-10-07 Orbicon 
Utfärdad 2016-10-13 Caroline Pedersen 
    
  Exportgatan 38C 
  422 46 Hisings Backa 
    
 
Projekt Klocktornet 34  
Bestnr 161194  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning BH/GV1 djup 
  
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-10-05 
 
Labnummer O10810834 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan <2.0  µg/l 1 1 AKR 
1,1-dikloretan <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,2-dikloretan <0.50  µg/l 1 1 AKR 
trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
cis-1,2-dikloreten 2.43 0.97 µg/l 1 1 AKR 
1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 1 1 AKR 
triklormetan <0.30  µg/l 1 1 AKR 
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 1 1 AKR 
trikloreten 12.4 4.97 µg/l 1 1 AKR 
tetrakloreten <0.20  µg/l 1 1 AKR 
vinylklorid <1.0  µg/l 1 1 AKR 
1,1-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
 
 
Er beteckning BH/GV2 djup 
  
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-10-05 
 
Labnummer O10810835 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
diklormetan <2.0  µg/l 1 1 AKR 
1,1-dikloretan <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,2-dikloretan <0.50  µg/l 1 1 AKR 
trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
cis-1,2-dikloreten 1.90 0.76 µg/l 1 1 AKR 
1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 1 1 AKR 
triklormetan <0.30  µg/l 1 1 AKR 
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 1 1 AKR 
trikloreten 12.1 4.83 µg/l 1 1 AKR 
tetrakloreten <0.20  µg/l 1 1 AKR 
vinylklorid <1.0  µg/l 1 1 AKR 
1,1-dikloreten 0.14 0.06 µg/l 1 1 AKR 
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Er beteckning BH/GV4 
  
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-10-05 
 
Labnummer O10810836 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
filtrering 0,45 µm; metaller* Ja   2 2 STGR 
Ca 136 18 mg/l 3 R STGR 
Fe 0.0955 0.0116 mg/l 3 R STGR 
K 21.4 2.6 mg/l 3 R STGR 
Mg 15.2 1.8 mg/l 3 R STGR 
Na 200 25 mg/l 3 R STGR 
Al 18.0 6.6 µg/l 3 H STGR 
As <1  µg/l 3 H STGR 
Ba 181 28 µg/l 3 R STGR 
Cd 0.113 0.044 µg/l 3 H STGR 
Co 4.47 0.94 µg/l 3 H STGR 
Cr <0.5  µg/l 3 H STGR 
Cu <1  µg/l 3 H STGR 
Hg <0.02  µg/l 3 F STGR 
Mn 2760 340 µg/l 3 R STGR 
Ni 6.47 1.45 µg/l 3 H STGR 
Pb <0.2  µg/l 3 H STGR 
Zn 7.93 2.98 µg/l 3 H STGR 
Mo 0.507 0.382 µg/l 3 H STGR 
V 0.0924 0.0618 µg/l 3 H STGR 
       
diklormetan <2.0  µg/l 1 1 AKR 
1,1-dikloretan <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,2-dikloretan <0.50  µg/l 1 1 AKR 
trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 1 1 AKR 
triklormetan <0.30  µg/l 1 1 AKR 
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 1 1 AKR 
trikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
tetrakloreten <0.20  µg/l 1 1 AKR 
vinylklorid <1.0  µg/l 1 1 AKR 
1,1-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
       
alifater >C5-C8 <10  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C8-C10 <10  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C10-C12 <10  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C12-C16 <10  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C5-C16* <20  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C16-C35 <10  µg/l 4 1 AKR 
aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 4 1 AKR 
aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 4 1 AKR 
metylpyrener/metylfluorantener <1.0  µg/l 4 1 AKR 
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  µg/l 4 1 AKR 
aromater >C16-C35 <1.0  µg/l 4 1 AKR 
bensen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
toluen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
etylbensen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
m,p-xylen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
o-xylen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
xylener, summa* <0.20  µg/l 4 1 AKR 
naftalen 0.046 0.014 µg/l 4 1 AKR 
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Er beteckning BH/GV4 
  
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-10-05 
 
Labnummer O10810836 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
acenaftylen <0.010  µg/l 4 1 AKR 
acenaften <0.010  µg/l 4 1 AKR 
fluoren <0.010  µg/l 4 1 AKR 
fenantren <0.010  µg/l 4 1 AKR 
antracen <0.010  µg/l 4 1 AKR 
fluoranten <0.010  µg/l 4 1 AKR 
pyren <0.010  µg/l 4 1 AKR 
bens(a)antracen <0.010  µg/l 4 1 AKR 
krysen <0.010  µg/l 4 1 AKR 
bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 4 1 AKR 
bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 4 1 AKR 
bens(a)pyren <0.010  µg/l 4 1 AKR 
dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 4 1 AKR 
benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 4 1 AKR 
indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa 16* 0.046  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa cancerogena* <0.035  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa övriga* 0.046  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa L* 0.046  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa M* <0.025  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa H* <0.040  µg/l 4 1 AKR 
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Er beteckning BH/GV5 
  
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-10-05 
 
Labnummer O10810837 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
filtrering 0,45 µm; metaller* Ja   2 2 STGR 
Ca 47.1 5.9 mg/l 3 R STGR 
Fe 0.0132 0.0053 mg/l 3 H STGR 
K 6.43 0.79 mg/l 3 R STGR 
Mg 5.46 0.65 mg/l 3 R STGR 
Na 56.6 7.3 mg/l 3 R STGR 
Al 42.4 10.0 µg/l 3 H STGR 
As <1  µg/l 3 H STGR 
Ba 21.1 4.7 µg/l 3 H STGR 
Cd <0.05  µg/l 3 H STGR 
Co 0.163 0.108 µg/l 3 H STGR 
Cr <0.5  µg/l 3 H STGR 
Cu 3.29 0.70 µg/l 3 H STGR 
Hg <0.02  µg/l 3 F STGR 
Mn 19.4 2.3 µg/l 3 R STGR 
Ni 1.39 0.43 µg/l 3 H STGR 
Pb <0.2  µg/l 3 H STGR 
Zn <2  µg/l 3 H STGR 
Mo 7.05 1.47 µg/l 3 H STGR 
V 2.10 0.44 µg/l 3 H STGR 
       
diklormetan <2.0  µg/l 1 1 AKR 
1,1-dikloretan <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,2-dikloretan <0.50  µg/l 1 1 AKR 
trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 1 1 AKR 
triklormetan <0.30  µg/l 1 1 AKR 
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 1 1 AKR 
1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 1 1 AKR 
trikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
tetrakloreten <0.20  µg/l 1 1 AKR 
vinylklorid <1.0  µg/l 1 1 AKR 
1,1-dikloreten <0.10  µg/l 1 1 AKR 
       
alifater >C5-C8 <10  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C8-C10 <10  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C10-C12 <10  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C12-C16 <10  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C5-C16* <20  µg/l 4 1 AKR 
alifater >C16-C35 <10  µg/l 4 1 AKR 
aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 4 1 AKR 
aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 4 1 AKR 
metylpyrener/metylfluorantener <1.0  µg/l 4 1 AKR 
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  µg/l 4 1 AKR 
aromater >C16-C35 <1.0  µg/l 4 1 AKR 
bensen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
toluen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
etylbensen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
m,p-xylen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
o-xylen <0.20  µg/l 4 1 AKR 
xylener, summa* <0.20  µg/l 4 1 AKR 
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Er beteckning BH/GV5 
  
Provtagare Caroline Pedersen 
Provtagningsdatum 2016-10-05 
 
Labnummer O10810837 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
naftalen <0.010  µg/l 4 1 AKR 
acenaftylen 0.017 0.005 µg/l 4 1 AKR 
acenaften <0.010  µg/l 4 1 AKR 
fluoren 0.015 0.004 µg/l 4 1 AKR 
fenantren 0.093 0.028 µg/l 4 1 AKR 
antracen 0.041 0.012 µg/l 4 1 AKR 
fluoranten 0.267 0.080 µg/l 4 1 AKR 
pyren 0.224 0.067 µg/l 4 1 AKR 
bens(a)antracen 0.207 0.062 µg/l 4 1 AKR 
krysen 0.154 0.046 µg/l 4 1 AKR 
bens(b)fluoranten 0.192 0.058 µg/l 4 1 AKR 
bens(k)fluoranten 0.075 0.022 µg/l 4 1 AKR 
bens(a)pyren 0.253 0.076 µg/l 4 1 AKR 
dibenso(ah)antracen 0.046 0.014 µg/l 4 1 AKR 
benso(ghi)perylen 0.124 0.037 µg/l 4 1 AKR 
indeno(123cd)pyren 0.160 0.048 µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa 16* 1.9  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa cancerogena* 1.1  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa övriga* 0.78  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa L* 0.017  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa M* 0.64  µg/l 4 1 AKR 
PAH, summa H* 1.2  µg/l 4 1 AKR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-6A. 

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 
10301, MADEP 2004, rev.1.1. 
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. 
 
Rev 2013-09-18 
 

2 Filtrering;  0,45 µm 
 

3 Paket V-3A. 
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml.  
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. 
 
Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet inte surgöras. 
Vid analys av Ag har provet konserverats med HCl. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. 
 
Rev 2015-07-24 
 

4 Paket OV-21A. 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
 
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 
Mätning utförs med GCMS. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Rev 2013-10-14 
 

 
 
 Godkännare 
AKR Anna-Karin Revell 

 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
F Mätningen utförd med AFS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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 Utf1 
H Mätningen utförd med ICP-SFMS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

R Mätningen utförd med ICP-AES 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

2 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat 
laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2016-10-03 Orbicon 
Utfärdad 2016-10-10 Mattias Andersson 
    
  Exportgatan 38C 
  422 46 Hisings Backa 
    
 
Projekt Klocktornet 34  
Bestnr 161179  
 
 
Analys av luft    
 
Er beteckning Gas-Garage 
 (5431301848) 22 liter 
Provtagare Mattias Andersson 
Provtagningsdatum 2016-09-29 
 
Labnummer O10807843 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
volym 22 liter 1 1 MICU 
1,1-dikloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
vinylklorid <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Gas-GV5 
 (5431302040) 14liter 
Provtagare Mattias Andersson 
Provtagningsdatum 2016-09-29 
 
Labnummer O10807844 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
volym 14 liter 1 1 MICU 
1,1-dikloreten <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
vinylklorid <0.01 mg/m3 1 1 FREN 
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Er beteckning Gas-GV4 
 (6107739810) 22,2 liter 
Provtagare Mattias Andersson 
Provtagningsdatum 2016-09-29 
 
Labnummer O10807845 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
volym 22.2 liter 1 1 MICU 
1,1-dikloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
diklormetan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
trans-1,2-dikloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
cis-1,2-dikloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
triklormetan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-dikloretan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
1,1,1-trikloretan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
tetraklormetan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
trikloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
tetrakloreten <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
1,2-diklorpropan <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
vinylklorid <0.009 mg/m3 1 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket Meny A1+vinylklorid. 

Bestämning av klorerade alifater i luftprover. 
Provtagning med kolrör. 
Mätning utförs med GC-MS 
 
Rev 2014-04-29 
 

 
 
 Godkännare 
FREN Fredrik Enzell 

 
MICU Mikael Curiche 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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SAMMANFATTNING

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kungälvs Samhällsbyggnadskontor
genomfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning av fastigheterna
Klocktornet 1, Klocktornet 34 och Klocktornet 37 belägna mellan Västragatan och
Strandgatan i centrala Kungälv.  Kungälvs kommun arbetar med en förändring av
detaljplanen för fastigheterna som ska innefatta bostadsändamål och handel.

Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att ytterligare utreda
föroreningssituationen med avseende på klorerade kolväten inom och i anslutning
till fastigheterna. Befintlig byggnads grundläggning skulle utredas för bedömning
av spridningsförutsättningar och underlätta tolkning av resultat samt bedöma om
eventuella föroreningar utgör en oacceptabel risk för människors hälsa eller för
miljön med utgångspunkt i planerad markanvändning.

Fältdelen av den miljötekniska markundersökningen utfördes mellan november
2020 och mars 2021 och kan sammanfattas enligt följande:

· Trycksondering i två st borrpunkter till berg för att bestämma geologi
· Installation, av fyra grundvattenrör
· Renspumpning och provtagning av åtta st grundvattenrör, varav två st

provtogs vid två separata tillfällen
· Håltagning i två st punkter i parkeringsgarage samt provtagning av

grundvatten
· Provtagning av vatten i dräneringsbrunn och pumpbrunn
· Två st skruvborrningar med uttag av 15 st jordprov
· Fyra mätningar av porgas, två under hårdjorda ytor utomhus och två i

parkeringsgarage
· Mätning av inomhusluft i källarplan och parkeringsgarage i två punkter
· Tre provtagningar av trädved med tillväxtborr i trädstammar
· Analys av klorerade lösningsmedel i porluft, inomhusluft, grundvatten och

trädved
· Analys av petroleumämnen och metaller i grundvatten
· Analys av petroleumämnen, metaller, PCB i jord

Undersökningsområdet används och är under pågående detaljplanearbeten inför
byggnationer av bland annat bostäder och handel. Grupper som kan exponeras
för eventuella föroreningar är därför huvudsakligen framtida boende på området.
Utifrån ovanstående faktorer bedöms markanvändningen inom
undersökningsområdet klassas som känslig markanvändning (KM).

Vid en framtida exploatering kommer hela eller delar av befintliga byggnader inom
fastigheterna att rivas. Då fastigheterna ligger centralt på attraktiv mark är det
troligt att dagens parkeringsgarage (beläget 5 m.u.my), som sträcker sig under
delar av byggnaderna, kommer att utökas till att omfatta större delen av
fastigheterna.

Den miljötekniska undersökningen och tidigare utförda undersökningar i
anslutning till Klocktornet visar att geologin i området, där jorddjupet överstiger 2-
3 meter, överst utgörs av ett lager med fyllnadsmaterial, vanligen sand, därefter
påträffas en siltig lera som börjar 1-3 meter under markytan. Leran sträcker sig
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ned till ett grusigt friktions material som vilar ovan berget. Inom delar av Västra
gatan med tunnare jordtäcke vilar sanden direkt på berget. Inom delar av området
förekommer två grundvattenmagasin, ett i friktionsjorden mellan berget och det
mäktiga lerlagret och ett i det ytliga fyllnadsmaterialet ovan leran. Inom delar av
Västragatan förekommer endast ett grundvattenmagasin beläget i sanden ovan
berget, inom vissa delar, där berget ligger ytligt, förekommer ingen
grundvattenyta i jordlagren. Grundvattenmagasinen har kontakt med varandra i
anslutning till nordöstra delen av Klocktornet 1 där parkeringsgaraget sprängts
ned och husgrunden omges av sand och makadam. Grundvattenytan ligger där
cirka 3 meter under markytan på nivån +7,2. Då golvytan i garaget ligger cirka 5
m.u.my på nivån +5 så är det ett övertryck på grundvattnet i förhållande till
parkeringsgaraget.

I grundvattnet påvisades halter av klorerade kolväten över laboratoriets
rapporteringsgräns i fyra djupa grundvattenrören med filterspetsar på djupen 5,5,
8,8, 11,3 och 14,6 m.u.my i friktionsmaterialet direkt ovan berget samt i två
grundvattenprov som insamlats från vatten under betongplattan i
parkeringsgaraget beläget 5 m.u.my.

Ämnen som påträffats är trikloreten och dess nedbrytningsprodukter dikloreten
(1,2-dikloreten, cis-1-2-dikloreten, 1,1-dikloreten) samt nedbrytningsprodukten till
dessa, vinylklorid. Halten trikloreten med en maxhalt på 28 ug/l överstiger
marginellt något/några av riktvärdena för dricksvatten (Livsmedelsverket 10 ug/l,
WHO:s 20 mg/l, US EPA:s 5 ug/l) i de tre djupa grundvattenrör som är placerade
nordväst om Klocktornet 1. Halten vinylklorid med en maxhalt på 30 ug/l
överstiger gränsvärdet för dricksvatten i ett av de djupa grundvattenrören samt i
ett av proven som insamlades från vatten under betongplattan i garaget. Halterna
av trans- 1,2-dikloreten och cis-1,2-dikloreten underskrider WHO:s och US EPA:s
riktvärden för dricksvatten i samtliga påvisade vattenprov. Eftersom det ”djupa”
grundvattnet inom undersökningsområdet inte används eller inte kommer att
användas som dricksvatten eller för bevattning inom en överskådlig framtid
bedöms uppmätta halter inte utgöra någon risk med avseende på intag av
dricksvatten.

Inga halter av klorerade kolväten påvisades i de två nyinstallerade grunda
grundvattenrören med filter på nivåerna 1-3 m.u.my. och 1-5 m.u.my i sandigt
fyllnadsmaterial och lera eller i dräneringsbrunnen vid husväggen på Västragatan
med intag på 3,1 m.u.my. Liksom vid Orbicons undersökning 2016 påvisades inga
halter i de tidigare installerade ”grunda” grundvattenrören med filtren på nivåerna
0-3,6 m.u.my. och 0-4 m.u.my i sandigt fyllnadsmaterial i bedömt utsprängt
område i angränsning till byggnaden. Inga halter av klorerade lösningsmedel
påträffades i trädved i något av de tre träd som provtagits. Träden är placerade
på Västragatan och i refugen ca 10 meter nordväst om den före detta kemtvätten.

Vid provtagning av porgas i de tidigare installerade ”grunda” grundvattenrören
med filtren på nivåerna 0-3,6 m.u.my. och 0-4 m.u.my i sandigt fyllnadsmaterial i
anslutning till Klocktornet 1 påvisades inga halter av klorerade kolväten
överskridande laboratoriets rapporteringsgränser.

Provtagning av gas som hade ansamlats under betongplattan till
parkeringsgaraget utfördes i samma provtagningspunkt som där halter av
dikloreten och vinylklorid påvisats i grundvattnet. Gasen som var under tryck, på
grund av vattentrycket, samlades in direkt efter håltagning genom att en sopsäck
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placerades över 14 mm borrhålet (på samma sätt som när man blåser upp en
ballong). Säcken fylldes med gas på cirka 30 sekunder, därefter tog gasen slut
och vatten började strömma/spruta upp ur borrhålet. Fältmätningar på gasen
visade att den innehöll 85 vol-% metan och mycket låg halt syre, 0,5 vol-%. Vid
analys av kolröret påvisades halter av 1,1-dikloreten, Trans-1,2-dikloreten och
Cis-1,2-dikloreten. Påvisade halter Trans-1,2-dikloreten och Cis-1,2-dikloreten
understiger det framräknade jämförelsevärdet för ämnena i progas där en
utspädningsfaktor 100 används vilket bedöms vara ett moderat antagande.
Påvisad halt 1,1-dikloreten, som saknar jämförelsevärde bedöms låg.
Rapporteringsgränsen från laboratoriet för vinylklorid var förhöjd på grund
”störande” gas i provet som medför att det inte går att komma ned i
rapporteringsgräns.

Resultat av laboratorieanalysen på inomhusluft från parkeringsgaraget i
Klocktornet 1 och från källaren i Klocktornet 34 påvisar inga halter överstigande
RfC- eller RISKinh-värden som är nivåer för acceptabla halter i inomhusluft i
bostäder. Då provtagningen är utförd med passiva provtagare av märket Radiello
för lägsta möjliga detektionsgränser kunde inte vinylklorid analyseras.

Uppmätt halt av vinylklorid i grundvattnet under parkeringsgaraget eller för övrigt
påvisade halter av klorerade kolväten i det ”djupa” grundvattnet bedöms inte nu
eller i framtiden, efter en eventuell exploatering, utgöra någon risk med avseende
på inandning av ångor i byggnader på fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37.
Detta då påvisade halter är förhållandevis låga, befintlig och kommande
byggnader är utrustade med parkeringsgarage och källarplan av vattentät betong,
placerade under grundvattenytan med vattenmättade jordlager där endast en
marginell avgasning sker och där endast en mindre mängd gas kan ansamlas
under byggnaden. Vidare bryts vinylkloriden som är det ämne som påvisats i
högst halt snabbt ned till koldioxid, vatten och klorid om det når är en syrerik miljö,
så som aeroba marknära jordlager eller inomhusluft.  Påvisade halter av
klorerade alifater i grundvattnet bedöms ej heller utgöra någon miljörisk

I denna undersökning påvisades en halt av alifater C16-C35 överstigande KM i
ytnära fyllnadsmaterial under en asfalterad gångbana cirka 1,5 meter väster om
byggnaden. Vid den tidigare miljötekniska markundersökningen (Orbicon 2016a)
uppmättes PAH:er ytligt i jord i tre provtagningspunkter nordväst om byggnaden,
varav riktvärdena för KM överskrids i samtliga dessa punkter och riktvärdena för
MKM med avseende på PAH-H överskrids i en punkt. De påvisade halterna
bedöms dock inte utgöra någon miljö- eller hälsorisk då de är belägna inom
hårgjordyta inom gång och cykelbana.

Då delar av gång och cykelbanan vid en framtida exploatering av fastigheterna
eventuellt kommer att schaktas kan det bli så att massorna med något förhöjd
PAH- och alifat-halt kan behöva avlägsnas. Massorna ska då köras till en
godkänd mottagare.

Utifrån resultatet av denna markundersökning bedöms inga ytterligare
undersökningar med avseende på klorerade kolväten eller övriga parametrar som
nödvändiga.
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1. INLEDNING
WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av Kungälvs
Samhällsbyggnadskontor genomfört en kompletterande miljöteknisk
markundersökning av fastigheterna Klocktornet 1, Klocktornet 34 och
Klocktornet 37 belägna mellan Västragatan och Strandgatan i centrala
Kungälv.  Kungälvs kommun arbetar med en förändring av detaljplanen för
fastigheterna som ska innefatta bostadsändamål och handel.

Vid den tidigare genomförda miljötekniska markundersökningen som
genomfördes av Orbicon 2016 (Orbicon 2016a) påträffades förhöjda halter
klorerade kolväten i det grundvatten som förekommer i grusigt material ovan
berget samt i grundvattenprov uttaget under betonggolvet i parkeringsgaraget.
Påvisade halter i grundvattnet bedömdes inte utgöra någon risk då vattnet inte
användes för dricksvatten eller bevattning, vidare bedömdes uppmätta halter
i grundvattnet inte utgöra någon risk för inandning av ångor. Då
parkeringsgaraget ligger 5 meter under markytan (m.u.my) trängde vatten upp
när hål borrades igenom betongplattan för porgasprovtagning. Bubblor av gas
noterades i det vattenmättade borrhålet och doft av lösningsmedel kändes vid
håltagningen och utslag erhölls på fältinstrumentet. Ett improviserat försök att
mäta den uppströmmande gasen gjordes genom att placera en frigolitlåda
ovan borrhålet samtidigt som gas från lådan pumpades igenom ett kolrör för
vidare analys. Samtliga analyserade halter av klorerade kolväten underskrider
laboratoriets rapporteringsgränser. Förfarandet vid gasmätningen bedömdes
dock medföra att resultatet av gasmätningen blev en blandning av ursprunglig
gas i lådan, inläckande gas utifrån garaget samt utströmmande gas från
borrhålet. Det bedömdes därför inte uteslutet att högre halter förekom under
betongplattan än vad analysresultatet visade. Kompletterande
undersökningar av vatten och gas rekommenderades. Detta för att minska
risken att källområden eller områden med högre föroreningshalter
förekommer. Eftersom lukt av klorerade kolväten noterades vid håltagning i
plattan bedöms de kompletterande provtagningarna motiverade för att inte
osäkerheter ska uppstå vid framtida schaktning. Vidare rekommenderades att
befintlig byggnads grundläggning utreds närmare, eftersom det kan påverka
spridningsförutsättningarna för de klorerade ämnena.

Syftet med den kompletterande miljötekniska markundersökningen var att:

· Ytterligare utreda föroreningssituationen med avseende på klorerade
kolväten inom och i anslutning till fastigheterna

· Viss kompletterande provtagning av metaller och
petroleumprodukter i samband med provtagning av klorerade
lösningsmedel

· Undersöka befintlig byggnads grundläggning för bedömning av
spridningsförutsättningar och underlätta tolken av resultat

· Bedöma om en eventuell förorening utgör en risk för människors hälsa
eller för miljön
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2. BAKGRUNDSINFORMATION
Bakgrundsuppgifterna är hämtade från Kungälvs kommun, Orbicon, Eniro,
Metria, Vatteninformationssystem Sverige (VISS), Naturvårdsverket,
Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Länsstyrelsen i
Västra Götaland och Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening.

2.1. ALLMÄN INFORMATION OM OBJEKTET
I tabell 1 nedan presenteras allmän information om objektet såsom
ägarförhållanden, detaljplan och markanvändning.

Tabell 1. Allmän information om objektet

Fastighetsbeteckning Klocktornet 1, 34 & 37

Adress Västragatan 73, Kungälv

Areal 1328 m2 (1), 941 m2 (34), 171 m2 (37)

Befintlig markanvändning Handel, parkeringsgarage, bostäder

2.2. NUVARANDE VERKSAMHET
Inom fastigheterna ligger en byggnad med affärer i markplan och med
lägenheter i våningarna ovanför. Under byggnaden finns ett parkeringsgarage.
Hela fastigheterna är bebyggda. Provpunkter har även placerats utanför
fastigheterna på angränsande kommunal mark som utgörs av en gång- och
cykelbana, gräsrefug samt en stenlagd bilväg

2.3. GENERELL OMRÅDESBESKRIVNING
Fastigheterna Klocktornet 1, 34 & 37 är belägna i centrala Kungälv, figur 1, 2
och 3. Fastigheterna är omgiven av affärsverksamheter och flerbostadshus
och gränsar till gång- och cykelbanor samt bilvägar, figur 2. Fastigheterna
ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap.
§ 6 (Länsstyrelsen, 2016).

Cirka 500 meter söder om fastigheten ligger Göta och Nordre älvs dalgångars
naturreservat, vilket är ett riksintresseområde för naturvård och friluftsliv. Cirka
400 meter nordöst om fastigheten ligger även Fontins naturreservat. Närmaste
vattenskyddsområde är beläget cirka 4,6 kilometer söder om
undersökningsområdet (VISS, 2016).

Byggnaderna inom området är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det
finns inga dricksvattenbrunnar inom undersökningsområdets
påverkansområde (SGU, 2016).
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Figur 1. Lokalisering av den undersökta området vid Nytorget är markerad med en röd rektangel
(Viss 2021).

Figur 2. Lokalisering av de undersökta fastigheterna, Klocktornet 1, 34 och 37 , är markerad med
en röd rektangel (VISS 2021). Fastigheten Krabbetornet 1 (f.d kemtvätt) markerade på kartan.

Undersökt område

Nordre Älv

Naturreservatet Fontin
(NVR-ID: 2000792)

Naturreservatet Göta älv-Nordre älvs dalgång

 (NVR-ID: 2000793) och Fågeldirektivetområdet
(Områdeskod: SE0520035)

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus

Klocktornet 34

Klocktornet 37

Klocktornet 1

Krabbetornet 1
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Figur 3. Vy från norr mot söder med undersökta fastighetern Klocktornet i centrum och
Krabbetornet 1 till vänster.

2.4. ÖVERGRIPANDE GEOLOGISKA OCH
HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Markytan på Västra gatan som ligger direkt öster om fastigheterna är plan och
ligger på nivån +10,25 (RH2000). Strandgatan som ligger väster om
fastigheterna sluttar något mot söder, nivån ligger på cirka +9,2. Enligt SGU:s
jordartskarta utgörs den naturliga ytliga geologin av postglacial sand och lera,
figur 4 (SGU, 2020a). Öster om Västra gatan finns ett område där berget går
i dagen.

Geotekniska borrningar har visat att djupet ned till berg varierar kraftigt i
området. Från 1 m.u.my öster om fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37 på
Västra gatan till 15 m.u.my direkt väster om fastigheterna. Cirka 10 meter
nordväst om fastigheterna noterades 11,3 meter ned till berget vid tidigare
markundersökning. Den övergripande geologin, där jorddjupet överstiger 2-3
meter är överst ett lager med fyllnadsmaterial, vanligen sand därefter en siltig
lera som börjar 1-3 meter under markytan. Leran sträcker sig ned till ett grusigt
friktionsmaterial som vilar ovan berget. Inom delar med tunnare jordtäcke vilar
sanden direkt på berget. Påträffade grundläggningsritningar för
parkeringsgaraget visar att nordöstra delarna garaget ligger inom ett område
som sprängts ut i samband med byggnationen medan västra delarna vilar på
lera.

Den generella grundvattenströmningsriktningen från undersökningsområdet
bedöms vara mot sydväst. Inom delar av fastigheterna där mäktigare lerlager
förekommer finns två grundvattenmagasin, ett i friktionsjorden mellan berget
och lerlagret och ett i det ytliga fyllnadsmaterialet ovan leran. Det ytliga
grundvattenmagasinet bedöms periodvis kunna torka ut. Strömningsriktningen
på det ytliga grundvattnet/markvattnet kan påverkas av genomkorsande
ledningsdragningar.

Klocktornet 1
Krabbetornet 1

Klocktornet 37
Klocktornet 34
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Figur 4. SGUs (2020) jordartskarta visar att undersökt område består av postglacial lera och
postglacial sand. Undersökt område är markerat med röd rektangel, och uppskattad översiktlig
grundvattenriktning är markerad med blå pil.

2.5. HISTORIK MED AVSEENDE PÅ KLORERADE KOLVÄTEN
Den befintliga byggnaden med parkeringsgarage på Klocktornet 1 och 37
uppfördes i början på 60-talet (bygglovsritning från 1959). Ursprungligen
sträckte sig långsmala tomter från Västragatan ned i riktning mot Nordre älv,
dessa delades dock av på mitten av 50-talet då Strandgatan tillkom, vilket kan
ses på flygfoto från 1948 och 1959, figur 6 och 7.   Byggnaden på klocktornet
34 uppfördes i början på 70-talet (bygglovsritning från 1969), figur 8. Inom
nuvarande fastigheter Klocktornet 1, 37 och 34 förekom bostadshus och
gårdshus med okänd användning, vilket kan ses på flygfoto från 1948 och
1959.

På fastigheten Krabbetornet 1 (Västra gatan 86), 25 meter öster om
undersökningsområdet, bedrevs en kemtvätt mellan 1960- och 1970-talet
(Länsstyrelsen MIFO, 2008), figur 5, där perkloretylen användes som
tvättvätska.

På fastigheten Sadelmakaren 1 (Fontinvägen), 190 meter norr om
undersökningsområdet, låg ABC-fabrikerna mellan 1909 och 1983
(Länsstyrelsen MIFO, 1998). En ytbehandlingsanläggning, där trikloretylen,
tetrakloretylen och dikloretan användes, bedrevs mellan åren 1928 och 1983.
Triapparater och en triavfettningsapparat har funnits på platsen.  Stora delar
av föroreningarna som kan ha funnits i marken schaktades sannolikt bort vid
byggandet av bostäder inom fastigheten. Klorerade lösningsmedel kan dock
ha spridit sig ned genom sprickor i berggrunden och längs ledningar i marken
till omgivningen.  Ytbehandlingsavdelningen låg i byggnad 6, ungefär vid
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Fontinvägen 50 (gul stjärna figur 5). ABC-fabrikernas processavloppsvatten
mynnade ut i Nordre älv. Enligt en muntlig uppgift hade ABC-fabrikerna ett
dike/avlopp som mynnade ut ungefär vid korsningen Ytterbyvägen/Bäckgatan,
vilket sedan lades om till att gå i rör till Bagaregatan. Röret till Bagaregatan
frättes dock sönder av syrorna som släpptes ut, figur 5. Det är något osäkert
hur dragningen av avloppet från ytbehandlingsanläggningen gick genom
centrumparken, figur 6.

Figur 5. Flygbild över centrala Kungälv (VISS 2021) med undersökningsområdet markerat med
röd rektangel. Kemtvätten på Krabbetornet 1 är markerad med röd stjärna och
ytbehandlingsanläggningen inom ABC-fabriken är markerad med gul stjärna. Den röda pricken
visar var ett avlopp från ABC-fabriken, enligt muntlig uppgift, har varit beläget och den gula pricken
visar vart denna ledning senare leddes om till. Område markerat med blå linje undersöktes av
Norconsult under 2013 (Norconsult, 2013). Område markerat med grön rektangel undersökt av
Orbicon 2016 (Orbicon 2016) och området markerat med gula linjer undersöktes av Orbicon 2018
(Orbicon 2018).

F.D. Ytbehandlingsanläggning (ABC-fabriken)

Läge f.d. kemtvätt

(Krabbetornet 1)
Ytterbyvägen/Bäckgatan

Bagaregatan

Krabbetornet 14
undersökt av
Norconsult 2013

Klocktornet 35 undersökt
av Orbicon 2016

Södra delen av centrumparken
undersökt av Orbicon 2018
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Figur 6. Flygfoto från ca 1948 med undersökningsområdet markerat med rött. På detta foto har
inte Strandgatan ännu anlagts. Bokstäver på flygfotot beskriver vägar som avloppsvattnet från
ABC-fabriken kan ha runnit. A = öppet dike som kom från Västra Parken. B = Långt innan ABC-
fabriken byggdes gick det ett öppet dike genom parken från en tidigare marknadsplats för kreatur.
Om man lade diket i rör eller drog det vid sträckning C är okänt, troligen så har man dragit igenom
kyrkogården då det är kortaste vägen. D= Här låg ytbehandlingsanläggningen. E= Befintligt hål i
häcken är lika med nuvarande övergångställe mellan Stadshuset o Parken på metern exakt. F=
Plats för den första bensinstationen på busstationen.

Figur 7. Flygfoto från 1959 med undersökningsområdet markerat med rött. Strandgatan är nu
anlagd men dagens byggnader på Klocktornet 1, 37 och 34 är ännu inte uppförda.
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Figur 8. Flygfoto från 1963 med undersökningsområdet markerat med rött. På fotot kan ses att
dagens byggnader på Klocktornet 1 och 37 är uppförda medan dagens byggnad på Klocktornet
34 ännu inte uppförts.

2.6. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR PÅ BERÖRDA
FASTIGHETER KLOCKTORNET 1, 34 OCH 37
Vid den miljötekniska markundersökning som genomfördes av Orbicon 2016
(Orbicon 2016a) påvisades klorerade kolväten över laboratoriets
rapporteringsgränser i två djupa grundvattenrören (GV1d (djup), och GV2d
(djup)), där filtren är placerade direkt ovan berget, samt i grundvattenprovet
uttaget under betonggolvet i parkeringsgaraget , figur 9. Trans-1,2-dikloreten,
cis-1,2-dikloreten och vinylklorid har påvisats i halter överskridande de
nederländska riktvärdena som indikerar att vattnet är påverkat, tabell 2.
Halterna av trans-1,2-dikloreten och cis-1,2-dikloreten underskrider WHO:s
och US EPA:s riktvärden för dricksvatten men halten vinylklorid i vattenprovet
från garaget överskrider både Livsmedelsverkets och WHO:s riktvärden för
dricksvatten. I två grundvattenrör (BH/GV4 och BH/GV5) där spetsen inte sitter
hela vägen mot berget påvisades inga halter överskridande laboratoriets
rapporteringsgränser med avseende på klorerade kolväten.

Vid de tre provtagningarna som utfördes på porgas, två i de ”grunda”
grundvattenrören med filter hela vägen till markytan och ett på delar av gasen
som trängde upp från ett borrat hål i parkeringsgaragets golv, påvisades inga
halter av klorerade kolväten överskridande laboratoriets rapporterings-
gränser.

 Även om inga detekterbara halter av klorerade kolväten påvisades vid
laboratorieanalyserna av porgasen i det borrade hålet i parkeringsgaraget
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erhölls utslag med fältinstrument (HDI) och en tydlig lukt av klorerade ämnen
noterades. Eftersom grundvattnet låg i nivå med golvnivån i parkeringsgaraget
trängde vatten upp när hål borrades igenom betongplattan för
porgasprovtagning under plattan. En stark doft av lösningsmedel kändes vid
håltagningen och en kontinuerlig ström av bubblor noterades i vattnet i det
borrade hålet. På grund av vattenmättnaden fick gasmätning utföras i en
provisorisk låda som placerades ovan borrhålet för att fånga upp
utströmmande gas. Förfarandet bedömdes medföra att resultatet av
gasmätningen blev en blandning av ursprunglig gas i lådan, inläckande gas
utifrån garaget samt utströmmande gas från borrhålet, så det bedömdes därför
inte möjligt att utesluta att högre halter förekom under betongplattan än vad
analysresultatet visade.

Spridningsförutsättningarna och grundvattenriktningen inom området
bedömdes osäkra. Berg påträffades på en meter under markytan inom den
östra delen av undersökningsområdet (Västra gatan) och på över elva meter
inom den västra delen. Eftersom befintlig byggnad har två källarplan ligger
betongplattan på det nedre parkeringsgaraget cirka 5 meter under markytan.
Utifrån det korta avståndet till Västra gatan där JB-sonderingar visade en
meter jorddjup till underliggande berg bedömdes det möjligt att delar av
befintlig byggnad ligger inom ett utsprängt område.

Kompletterande undersökningar av vatten och gas med avseende på
klorerade kolväten rekommenderades i den miljötekniska
markundersökningen även om de påträffade halterna inte bedömdes utgöra
någon risk för människors hälsa eller miljön. Detta för att minska risken att
källområden eller områden med högre föroreningshalter förekommer.
Eftersom doft av klorerade kolväten noterades vid håltagning i plattan bedöms
de kompletterande provtagningarna motiverade för att inte osäkerheter ska
uppstå vid schaktning av den då planerade kompletterande utbyggnaden
parkeringsgaraget med kostsamma stillestånd till följd. Även kompletterande
kartläggning av den befintliga byggnadens konstruktion gällande
grundläggning rekommenderades, eftersom detta bedömdes kunna påverka
spridningsförutsättningarna för de klorerade ämnena.

Vid den miljötekniska markundersökningen (Orbicon 2016a) uppmättes
PAH:er ytligt i jord i tre provtagningspunkter, varav riktvärdena för KM
överskrids i samtliga dessa punkter och riktvärdena för MKM med avseende
på PAH-H överskrids i en punkt (BH/GV5). De påvisade halterna bedöms dock
inte utgöra någon miljö- eller hälsorisk då de är belägna inom hårgjordyta inom
gång och cykelbana.
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Figur 9. Situationsplan över provpunkter och djup till berg från Orbicons miljötekniska
markundersökning 2016.

Tabell 2. Från Orbicons miljötekniska markundersökning 2016. Analysresultat av
grundvattenprov, med avseende på klorerade kolväten, tillsammans med nederlänska riktvärden
(Target Values och Intervention Values)
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2.7. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR MED AVSEENDE PÅ
KLORERADE KOLVÄTEN PÅ FASTIGHETER
NÄROMRÅDET

Klocktornet 35

Orbicon AB utförde 2016 en kompletterande miljöteknisk markundersökning
med avseende på klorerade kolväten på Klocktornet 35 (Orbicon 2016b), figur
5, belägen direkt sydöst om det nu undersökta området. Geologin inom
Klocktornet 35 består av 0,5-2 meter fyllning. Fyllningen består av grus, sand
och lera. Under fyllningen återfinns lera. Djup ned till underliggande berg är 11
meter i den centrala delen av Klocktornet 35 enligt borrningar utförda i
undersökningen. Ovan berget förekommer ett lager friktionsmaterial. I
rapporten nämns att tidigare sonderingar (GF-konsult 1998) utförda i den
sydvästra delen av fastigheten Klocktornet 35 visade på ett djup av 17 och 18
meter ned till underliggande berg, Vid undersökningen utfördes provtagning
av två träd, tre mätningar av porgas, provtagning av djupt liggande
grundvatten (11 m.u.my) samt provtagning av ytligt grundvatten (rör installerat
till 5 m.u.my). Inga halter av klorerade lösningsmedel över laboratoriets
rapporteringsgräns påträffades i det ytliga- eller djupare liggande
grundvattnen inom fastigheten. Vid de tre porgasprovtagningarna i
fyllnadsmaterialet inom fastigheten påträffades inga halter av klorerade
lösningsmedel. Vidare påvisades inga halter klorerade kolväten i trädveden i
de två träd som finns inom fastigheten.

Södra delen av centrumparken

Orbicon utförde undersökning av södra delen av centrumparken 2018
(Orbicon 2018), figur 5, nordöst om det nu undersökta området. Geologin inom
området bestod av 0,5 meter sandigt fyllnadsmaterial följt av silt ned till 1
m.u.my. Därefter förekom siltig lera ned till 3,2 meter följt av friktionsmaterial
innan berget framträdde 3,6 m.u.my (nordvästra delen av
undersökningsområdet). Undersökningen omfattade bland annat provtagning
av ett träd (placerat centralt inom området) och provtagning av grundvatten
(4,0 m.u.my) i friktionsmaterial på berget (nordvästra delen) samt provtagning
av ytligare grundvatten (södra delen, rör installerat till 3,2 m.u.my). Inga halter
klorerade kolväten påvisades i trädveden eller i grundvattnet i
friktionsmaterialet i nordvästra delen. Låga halter av trans-1,2-dikloreten (0,12
ug/l) cis-1,2-dikloreten (1,2 ug/l) överskridande RIVM:s bakgrundsvärden för
grundvatten (VROM:s riktvärden för ingen påverkan). Halterna understeg
WHO:s och US EPA:s riktvärden för dricksvatten. Uppmätta låga halter
klorerade kolväten bedömdes inte utgöra någon risk med avseende på
inandning av ångor inom parkområdet eller i omkringliggande byggnader.

Krabbetornet 14

Fastigheten Krabbetornet 14 gränsande till Västra gatan (öster om Klocktornet
34) undersöktes 2013 med avseende på bland annat klorerade kolväten
(Norconsult, 2013), figur 5. Vid undersökningen uttogs bland annat fyra
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stycken ytliga jordprov (<1m) och tre stycken grundvattenprov som
analyserades med avseende på klorerade kolväten men inga halter över
laboratoriets rapporteringsgränser påträffades. Det skall dock noteras att
grundvattenrören var grunt satta och filternivån slutade på tre till fyra meters
djup i omgivande lera. Höga halter av bensen och aromater påvisades dock i
det ytliga grundvattnet.

ABC-fabriken

En MIFO fas-1 klassning har tidigare utförts av Länsstyrelsen av f.d. ABC-
fabriken där området erhöll en 2:a, den näst högsta klassen. ABC-fabriken
utförde bland annat elektrolytiska/kemiska ytbehandlingar med metaller.
Avfettning utfördes med klorerade lösningsmedel så som Trikloretylen. De
primära potentiella föroreningarna från ABC-fabriken är klorerade alifatiska
kolväten (Tri- och Tetrakloretylen och Dikloretan) och de potentiella sekundära
föroreningarna är krom, koppar, nickel, zink och cyanid (Länsstyrelsen MIFO
1998).

2.8. BRANSCHSPECIFIKA FÖRORENINGAR

2.8.1 Kemtvättar/ytbehandlingsindustrier
I områden där klorerade lösningsmedel eller klorerade alifater hanterats, till
exempel i kemtvättsverksamhet eller ytbehandlingsindustrier, påträffas dessa
ämnen ofta i porgas och grundvatten. Vid källan kan föroreningar i jord även
uppmätas (Naturvårdsverket, 2007).

Tetrakloreten (eller perkloreten, PCE) och trikloreten (TCE) har varit vanliga
lösningsmedel inom kemtvättindustrin, men har även använts för avfettning av
metaller. Dikloreten (DCE) och vinylklorid är nedbrytningsprodukter till PCE
och TCE och kan hittas i mark och grundvatten där klorerade lösningsmedel
har använts.

Klorerade alifatiska kolväten kännetecknas bland annat av att de är vätskor
som är tyngre än vatten (s.k. DNAPL) och har en betydande löslighet i vatten.
Kloretenerna är vätskor vid rumstemperatur, förutom vinylklorid som är en gas.
Deras densitet gör att de sjunker nedåt i akvifären. De är flyktiga och har en
låg viskositet. Att de är lättflyktiga gör att de ofta förekommer i porluften inom
områden som är förorenade av ämnena. Den låga viskositeten innebär att
vätska som kommer ut i egen fas sprids snabbt genom jord,
grundvattenmagasin och poröst berg eller i bergssprickor. Spridningen styrs i
huvudsak av grundvattenflödets hastighet och riktning, även om den höga
densiteten innebär att det finns en nedåtriktad gradient. Vinylklorid är dock en
relativt vattenlöslig gas som har lägre densitet än vatten (0,91). Vinylklorid
förekommer praktiskt taget uteslutande i gasfas eller vattenfas.

Tetrakloreten bryts ner till trikloreten och vidare till dikloreten under anaeroba
(syrefria) förhållanden. Dikloreten kan sedan brytas ner till vinylklorid och i det
sista nedbrytningssteget bryts vinylklorid ner till eten, koldioxid och vatten.
Vinylklorid och till viss del även DCE bryts främst ned vid syrerika förhållanden
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men kan även brytas ned genom reduktiv deklorering vid syrefattiga
förhållanden till eten, om rätt sorts bakterier finns tillgängliga i marken.

2.8.2 Ytbehandling av metaller
De föroreningar som kan förekomma är ofta metaller från processbad och
sköljbad, vanligen nickel, krom, zink och koppar som gett metallförorening av
jord och grundvatten. Avfall i form av metallhydroxidslam, oljeslam och
cyanidavfall är inte ovanligt. Vid varmförzinkning förekommer att material lakar
ut zink som sprids vidare med grundvattnet. Vidare förekommer ofta syror som
kan ge upphov till låga pH värden i jord och grundvatten.

2.8.3 Fyllnadsmaterial
I fyllnadsmaterial av okänt ursprung påträffas ofta tungmetaller av alla olika
slag. Många gånger finns även förhöjda halter av oljor och polycykliska
aromatiska kolväten (PAH) vars ursprung inte sällan är från tjärasfalt eller
ofullständigt förbränt organiskt material.

3. FÄLTARBETE
Som förberedelser för fältarbetet underrättades Kungälvs kommun. Innan
provtagningstillfället gjordes en anmälan för utsättning av el-, tele- och VA-
ledningar.

Fältarbetena med borrvagn genomfördes under oktober 2020 av personal från
WSP. Provtagningspunkterna för jord och grundvatten borrades med borrvagn
Geotech 604.

Fält- och provtagningsarbeten utfördes i enlighet med rekommendationer och
riktlinjer utarbetade av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF, 2013).

3.1. PROVTAGNINGSPLAN
Utifrån tidigare utför miljöteknisk markundersökning (Orbicon 2016a)
information från beställare, historiska underlag och tidigare utförda geologiska
sonderingar upprättades en preliminär provtagningsplan. Provtagningsplanen
kommunicerades med miljöförvaltningen och beställaren.

Provtagningsplanen innehöll fyra borrpunkter med installation av tre djupa
grundvattenrör och ett ytligare grundvattenrör för provtagning av petroleum,
fem mätningar av porgas, två inomhusluftmätningar och tre provtagningar av
trädved samt fyra mätningar av grundvatten under befintliga byggnader. Vid
utförandet i fält skedde en förflyttning av provpunkt 2GV2djup, 2GV3djup och
2GV4 på grund av mängden ledningar i Västra gatan. Ett flertal försök att flytta
borrpunkterna inom Västragatan gjordes men då avståndet för någon ledning
alltid understeg säkerhetsavståndet kunde inte ledningsägarna som var på
plats lämna sitt godkännande för borrning. Borrpunkterna fick därför flyttas.
Porgasmätningen och de två grundvattenproven som planerades under
betongplattan på Klocktornet 34 (södra delen av byggnaden) kunde inte
utföras på grund av att någon ritning på eventuella ledningsdragningar under
eller i golvet inte kunde återfinnas (ett högspänningsställverk förekommer i
sydöstra delen av källarplanet).
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3.2. INMÄTNING OCH UTSÄTTNING
Samtliga inmätningsarbeten utfördes med GPS med centimeternoggrannhet
och aktuellt koordinatsystem för utredningen är i plan Sweref 99 1200, och i
höjd Rh2000.

3.3. JORDPROVTAGNING
Jordprovtagning utfördes i sammanlagt två provtagningspunkter. För
lokalisering av provtagningspunkter se bilaga 1. Prover uttogs som
halvmetersprover eller utifrån förändrad jordart.

Sammanlagt insamlades 15 st jordprover. Jordprover för fältanalys med
avseende på flyktiga organiska kolväten och klorerade kolväten förpackades i
diffusionstäta plastpåsar innan mätning med PID-instrument (Photovac 2020
Pro), se bilaga 2. Samtliga jordprover förvarades kallt och mörkt i fält och
under transporter.

3.3.1 Laborationsanalyser Jord
Utvalda jordprover lämnades till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för
analys. Sammanlagt utfördes följande analyser på jord:

· Två analyser med avseende på metaller
· Två analyser med avseende på PAH:er
· Två analyser med avseende på alifater, aromater och BTEX
· En analys med avseende på PCB:er
· Två analyser på TOC beräknad

Val och fördelningen av inlämnade jordprov framgår av provtagningsprotokoll,
bilaga 2.

3.4. GRUNDVATTENPROVTAGNING
Inom området installerades två ytliga grundvattenrör (PEH 50 mm) (2GV3,
2GV4) med syfte att utföra provtagning på det ytliga grundvattnet inom
undersökningsområdet. Grundvattenrörens spets i dessa
provtagningspunkter är placerad 3,0 respektive 5,0 m.u.my och rören är
försedda med 2,0 och 4,0 meter filter, figur 11 och 12.

Två grundvattenrör (2GV1d-djup och 2GV2d-djup) installerades ned till
förmodat berg inom området för att undersöka det djupare liggande
grundvattnet. Innan grundvattenrören installerades utfördes en trycksondering
i respektive provtagningspunkt (redovisas under resultat geologi).
Grundvattenrören (1-tum stålrör) installerades ned till 7,7 m.u.my (2GV1d-
djup) och 14,3 m.u.my (2GV2d-djup), figur 11 och 12. Syftet med den djupare
grundvattenprovtagningen var att komma igenom det täta lerlagret och
installera grundvattenrörets filter i underliggande friktionsmaterial för att
undersöka eventuella halter av klorerade lösningsmedel i det underliggande
grundvattnet.

Då tidigare markundersökning (Orbicon 2016a) visat på förekomst av
klorerade kolväten i två grundvattenrör som installerats ned i
friktionsmaterialet ovan berg provtogs även dessa rör. Rören är installerade
till 11,8 m.u.my (GV1d djup) och 5,5 m.u.my (GV2 djup), figur 10. Vidare
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provtogs ytterligare två grundvattenrör som installerats vid undersökningen
2016, BH/GV4 och BH/GV5. Dessa rör har filter ned till 4,0 och 3,6 m.u.my.

Grundvattenrör grundare än 7,0 m renspumpades efter installationen med
hjälp av en peristaltisk pump, djupare rör renspumpades med en watterapump
(skakpump), figur 10. Innan provtagningen mättes grundvattennivån i rören
med hjälp av ett ljus-ljudlod. Grundvattenproven som insamlades för
analysering av klorerade kolväten insamlades med i botten på
grundvattenrören då vissa ämnen av klorerade lösningsmedel har hög
densitet och sjunker mot botten. Vattenprov som skulle analyseras på
petroleumprodukter insamlades i anslutning till grundvattenytan. Samtliga
grundvattenrör är skyddade med dexel, figur 11.

Grundvattenproverna förpackades i för ändamålet lämpliga kärl enligt
laboratoriets anvisningar och förvarades kallt och mörkt i fält och under
transporter. Grundvattenprov för analys med avseende på klorerade ämnen
provtogs i vialer, för att minimera risken för avgång av flyktiga ämnen vid
provhantering. Detaljerad information om installationsdjup och provtagning
samt fältobservationer redovisas i provtagningsprotokollet, bilaga 3.

Ett prov på grundvatten samlades in en dräneringsbrunn som installerats i
anslutning till husfasaden till Klocktornet 1 i trottoaren till västragatan.
Vattennivå låg vid provtagningstillfället 3,1 m.u.my, figur 13.

Ett vattenprov togs i en pumpgrop som finns i parkeringsgaraget. Pumpgropen
är cirka 2 meter djup. Vattnet i gropen bedöms mestadels komma från de
brunnar som finns i garaget för uppsamling av det vatten som eventuellt
kommer in med fordon, men pumpgropen samlar även teoretiskt upp
eventuellt inläckande vatten varpå en provtagning bedömdes relevant. Vattnet
insamlades genom att provtagningsflaskan tejpades på en stav som sänktes
ned till mitten av gropen, figur 13.

Två grundvattenprov insamlades efter håltagning i betonggolvet i
parkeringsgaraget Garage_GV1, Garage_GV2). Då golvet i
parkeringsgaraget ligger 5 m.u.my så strömmar vatten upp ur borrhålet efter
håltagning i golvet, figur 14 och 15.

Figur 10. Renspumpning av grundvattenrör installerade 2016. GV2d med watterapump till
vänster och GV1d med peristaltisk pump till höger.
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Figur 11. Grundvattenrör placerade i dexlar, 2GV1d djup till vänster och 2GV3 till höger.

Figur 12. Grundvattenrör 2GV2d djup och 2GV4 placerade väster om Klocktornet 1.

Figur 13. Dräneringsbrunn placerad i trottoaren markerad med röd pil (vänster). Pumpgrop i
parkeringsgaraget markerad med röd pil (höger).

Figur 14. Placering och provtagning av grundvattenprov Garage_GV1, markerad med röd pil.
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Figur 15. Placering och provtagning av grundvattenprov Garage_GV2,
markerad med röd pil.

3.4.1 Laborationsanalyser grundvatten
Samtliga grundvattenprov analyserades på Eurofins laboratorium med
avseende på klorerade alifater inklusive vinylklorid. 2GV4 analyserades även
med avseende på metaller, alifater, aromater, PAH:er och BTEX.

3.5. PORGASPROVTAGNING
Porgasmätning utfördes i tre provtagningspunkter en i parkeringsgaraget en i
BH/GV4 och en i BH/GV5, se lokalisering i bilaga 1 och figur 16-19. I punkterna
BH/GV4 och BH/GV5 genomfördes provtagningen direkt i grundvattenrören,
figur 16. En PEH-slang fördes ned cirka en meter i grundvattenröret och
öppningen kring slangen tätades för att förhindra inträngning av atmosfärsluft.
Innan provtagningen omsattes luften, så att befintlig luft i slangen pumpades
ut. Geologin där porgasprovtagningen genomfördes bestod av grusigt sandigt
fyllnadsmaterial ner till cirka 6 m.u.my, filtren i rören sträcker sig från cirka 4
m.u.my till markytan. Markytan är hårdgjord där rören är placerade.

Vid porgasmätningen kopplades ett fältinstrument (Xam-5600) in för mätning
av syre, koldioxid och metan för att verifiera att det var porgas som pumpades
och inte nedträngande atmosfärsluft. Vid porgasprovtagningen bör ett lägre
värde på syre och ett högre på koldioxid erhållas jämfört med omgivande
atmosfärsluft. Vidare mättes porgasen med avseende på flyktiga kolväten med
ett PID-instrument. Fältmätningarna följdes av pumpad provtagning över
kolrör med en lågflödespump (SKC-5000), figur 12. Provtagningen skedde
med flödet 0,2-0,3 l/min. Det pumpades 18-20 liter luft i respektive
provtagningspunkt. En rotameter användes för att kontrollera att flödet inte
ändrades under provtagningen.

I parkeringsgaraget borrades ett hål med diametern 14 mm genom
betonggolvet men eftersom grundvatten trängde upp i hålet kunde inte
porgasspjutet med sitt intag i spetsen placeras under betongplattan, som
brukligt. Det kunde dock konstateras att gas bubblade upp ur hålet. Först
gjordes ett försök att fånga gasen med en mindre plastburk som placerades
över borrhålet, figur 19 (på liknande sätt som utfördes vid undersökningen
2016 (Orbicon 2016a). Denna gång valdes dock en betydligt mindre burk för
att få ned volymen och på så vis få ett prov som bättre representerar gasen
som samlas under betonggolvet. Efter två försök fick dock iden överges då
trycket på gasen och fukten från vattnet gjorde att kolrören blev mättade av
fukt och pumpar fylldes med vatten, figur 19.
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Vid ett senare besökt borrades ett nytt hål i betongplattan. Denna gång
samlades gasen, som direkt efter håltagning i betongplattan har ett högt
övertryck, upp i en sopsäck (på samma sätt som när man blåser upp en
ballong). Säcken fylldes med gas på cirka 30 sekunder, därefter tog gasen slut
och vatten började strömma/spruta upp ur borrhålet, figur 18. Säcken förslöt
varpå pumpad provtagning på gasen utfördes genom en mindre slang inifrån
påsen, figur 18. Fältmätningar med PID, HDI och flergasmätare utfördes
därefter på gasen i påsen.

Detaljerad information om provtagningen samt fältobservationer redovisas i
provtagningsprotokollet, bilaga 4.

Figur 16. Pumpad gasprovtagning över kolrör med SKC-5000. Kontroll av
flödet med rotameter. Provtagningsspjut för provpunkt GAS4 till höger
och GAS3 till vänster.

Figur 17. Läge för borrhål för porgasprovtagning (2 st, röd prick) i parkeringsgarage på Klocktornet 1.
Pumpad inomhusluftmätning i parkeringsgarage och källarplan på Klocktornet 34 (2st, lila prick).
Grundvattenprov på vatten underbetongplatta (2 st, blå prick). Vattenprov på vatten i pumpgrop (1 st grön
prick).

Garage_GV1

Garage_porgas1

 C832H(Inomhusluft1)

Försök porgasprovtagning

B6720 (Inomhusluft2)
BH2)Pumpbrunngarage

Garage_GV2
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Figur 18. Provtagning av porgas (Garage_porgas1) utfördes genom att
samla upp gasen, som direkt efter håltagning av plattan strömmade med
ett högt tryck, i en sopsäck. Därefter utfördes pumpad provtagning över
kolrör av gasen i säcken.

Figur 19. Två försök gjordes att ”fånga” den uppströmmande gasen i en
mindre plastburk vid borhålet för Garage. Iden fick dock överges då
trycket på gasen och fukten från vattnet gjorde så att kolrören blev
mättade av fukt.

3.6. INOMHUSLUFTPROVTAGNING
För inomhusluftprovtagning har passiv provtagning utförts.

Passiva provtagare av märket Radiello användes. Passiv provtagning medför
att tillfälliga variationer i inomhusluften jämnas ut. Provtagning bygger på
principen att den eventuella koncentrationen av ett ämne som finns i den
omgivande luften genom diffusion kommer att kunna återspeglas i
provtagaren. Provtagarna har placerats fritt hängande. Då luften provtas
genom diffusion innebär en längre provtagningstid lägre kvantifieringsgränser.
De passiva provtagarna har haft en provtagningstid på 7 dygn vilket medför
att lägsta möjliga rapporteringsgräns för provtagaren och valda analyserade
parametrar uppnåtts. De två uttagna proverna analyserades med avseende
på klorerade lösningsmedel.
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Figur 20. Inomhusluftprovtagning (B6720) i källaren i Klocktornet 34.

Figur 21. Inomhusluftprovtagning (C832H) i parkeringsgaraget i Klocktornet 1.

3.6.1 Laborationsanalyser Porgas och Inomhusluft
De kolrören analyserades på det ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia
AB med avseende på klorerade lösningsmedel, inklusive vinylklorid.

3.7. TRÄDPROVTAGNING
Provtagning av trädved genomfördes på tre stycken träd i syfte att ytterligare
undersöka eventuell spridning av klorerade lösningsmedel, figur 22-23 och
bilaga 1. Trädvedsproverna (cirka 0,3 cm i diameter och 10 cm långa) uttogs
med hjälp av en tillväxtborr genom att borra i träden cirka 1 meter ovan
markytan i riktning mot misstänkt förorenat område. Trädvedsproverna
överfördes efter uttagning till en glasvial för att undvika eventuell gasavgång.
Proverna skickades sedan till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för analys
med avseende på klorerade lösningsmedel.

Figur 22. t.v. Bilden är tagen mot söder och visar trädet som provet Träd1 uttogs i. t.h. Närbild
på trädprovtagning med trädkärnan som lämnas in för analys av klorerade lösningsmedel. Var
på träden proven uttogs kan ses på placeringen av trädborren.

Trädvedsprov
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Figur 23. t.v. Var på träden prov Träd2 uttogs kan ses på placeringen av trädborren.
.t.h. bilden visar trädkärnan som lämnades in för analys på laboratorium efter det att
den placerats i en vial.

Figur 24 Bilden är tagen mot sydöst och visar trädet som
provet Träd2 uttogs i.

4. RIKTVÄRDEN
4.1. JORD

4.1.1 Generella riktvärden
Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av
förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). De generella riktvärdena har
utarbetats för två olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och
exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två
markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika
exponeringsvägar för människa såsom intag av jord, hudkontakt, inandning av
ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från
intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön
gäller att markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten
skall skyddas.

KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla
grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området
under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten
skyddas.

Trädvedsprov

Trädvedsprov



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

30 | 10309424  • MMU Klocktornet 1, 34 & 37

MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till
exempelvis kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka
200 meter från området och ytvatten skyddas.

Naturvårdsverket har, i samarbete med Statens Geotekniska Institut,
konsultföretaget Kemakta AB och Institutionen för Miljömedicin vid Karolinska
Institutet, genomfört en revidering av de generella riktvärdena. Arbetet har
bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de
bakgrundsdata som ligger till grund för dessa. De uppdaterade riktvärdena
började gälla 1 juli 2016 (Naturvårdsverket, 2016).

Uppmätta föroreningshalter kommer även att jämföras med Avfall Sveriges
haltgränser för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007).

Naturvårdsverket har också tagit fram riktvärden för nivåer för mindre än ringa
risk (MRR). Nivåerna för MRR, är i första hand framtagna för att bedöma
huruvida ett avfall kan återvinnas för anläggningsändamål.

4.2. GRUNDVATTEN

4.2.1 Petroleum och PAH
Riktvärden för petroleumämnen i grundvatten har tagits fram av Svenska
Petroleum och Biodrivmedel Institutet. Riktvärdena är framtagna för fem olika
exponeringsvägar för föroreningar i grundvattnet; dricksvatten, ångor i
byggnader, bevattning, miljörisker i ytvatten samt miljörisker i våtmarker
(SPBI, 2011).

4.2.2 Klorerade lösningsmedel
Det finns inga svenska riktvärden för klorerade lösningsmedel i grundvatten,
så vanligen tillämpas de nederländska så kallade Target Values och
Intervention Values. Dessa riktvärden används för att bedöma vilken risk för
omgivningen en föroreningshalt i marken innebär. Target Value (översatt till
Ingen påverkan) anger den nivå under vilken de funktionella egenskaperna för
jorden bedöms som fullgoda och marken har en hållbar kvalitet. Intervention
Value (översatt till Ingripandevärden/Kraftig påverkan) anger den nivå vid
vilken de funktionella egenskaperna är allvarligt försämrade eller hotade och
det bedöms att åtgärder för att minska halterna krävs (RIVM, 2013).

För dricksvatten finns gräns- eller riktvärden för ett antal klorerade ämnen i
Livsmedelverkets föreskrifter, i WHO:s riktvärden för dricksvattenkvalitet samt
i US Environmental Protection Agencys primära dricksvattenstandard
(Livsmedelsverket, 2001; WHO, 2011; US EPA, 2016).

4.2.3 Metaller
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram bedömningsgrunder
för grundvatten med avseende på metaller (SGU, 2013). Syftet med
bedömningsgrunderna är att bedöma grundvattnets tillstånd. Bedömnings-
grunderna baseras bland annat på bakgrundsvärden, Livsmedelsverkets
gränsvärden för dricksvatten och Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten.
Även Naturvårdsverket har en indelning av tillstånd för förorenat grundvatten
baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten (Naturvårdsverket,
1999).
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4.3. PORGAS OCH INOMHUSLUFT
Uppmätta halter i porgas jämförs med referenskoncentrationer i luft (RfC) samt
riskbaserade acceptabla koncentrationer i luft (RISKinh). Dessa har tagits fram
av Naturvårdsverket i en vägledning för riktvärden för förorenad mark
(Naturvårdsverket, 2009).

RfC-värden är framtagna för icke-genotoxiska ämnen med tröskeleffekter, det
vill säga ämnen som anses ge negativa hälsoeffekter efter exponering av en
viss dos av ämnet. Riskvärdena anger de halter i inomhusluft som bedöms
vara ofarliga för alla människor att exponeras för under en hel livstid i en
bostad (24h per dygn, 365 dagar per år). Dessa halter gäller vid
markanvändning motsvarande känslig markanvändning (KM). För fastigheter
där markanvändningen motsvarar mindre känslig markanvändning (MKM) är
vistelsetiden betydligt kortare och således är de valda RfC-värdena för
inomhusluft konservativa. Då människor exponeras för föroreningar även på
annat sätt än via förorenad mark baseras beräkningen av riktvärdena på att
maximalt 50 % av den tolerabla exponeringen av aktuellt ämne får härstamma
från det förorenade området. Övriga exponeringsvägar utgörs av till exempel
livsmedel, dricksvatten och omgivningsluft.

För genotoxiska cancerogena ämnen finns ingen tröskeldos i och med att även
en låg exponering för ämnet kan ge en risk för cancer. För dessa ämnen har
RISKinh tagits fram, vilket motsvarar maximalt ett extra cancerfall per 100 000
personer exponerade under en livstid. Ingen justering görs i detta fall för att
exponering kan ske även från andra källor.

RfC- och RISKinh-värden anger acceptabla halter i inomhusluft. För att de ska
kunna jämföras med uppmätta halter i porgas har en justering av
referensvärdena gjorts. Endast en liten del av den förorenade porluften
bedöms spridas genom golvet och in i en eventuell byggnad. Därför justeras
samtliga referenskoncentrationer med en utspädningsfaktor på 100  för att ta
hänsyn till utspädningseffekten

Det är många faktorer som spelar in på vilken utspädningsfaktor som bör
användas. Exempel på sådana faktorer är byggnadens luftvolym, area och
konstruktion på bottenplatta, luftomsättning, luftinträngning m.m.
Utspädningen mellan porgas 0,35 meter under ett hus till inomhusluft
beräknas enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden, Rapport 5976,
(Naturvårdsverket 2009) till ca 10 000 gånger för ämnen med Henrys konstant
>0,1, vilket gäller för de aktuella ämnena.  En låg utspädningsfaktor på 100
har valts för en första bedömning, d.v.s. är porgashalterna lägre än Rfc*100
finns ingen risk. Är de högre utförs en fördjupad bedömning.

4.4. AKTUELLA RIKTVÄRDEN PÅ
UNDERSÖKNINGSPLATSEN

Då undersökningsområdet används och i framtiden kommer att exploateras
ytterligare för bland annat bostäder bedöms markanvändningen klassas som
känslig markanvändning (KM).

Då undersökningsområdet ligger inom den centrala delen av Kungälv och
området försörjs av kommunalt vatten bedöms inte grundvattnet inom en
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överskådlig framtid att användas för dricksvattenändamål. Inget uttag av
grundvattnet för bevattning sker inom undersökningsområdet eller i dess
närområde. De aktuella exponeringsvägarna för grundvattnet bedöms främst
vara risken med inandning av ångor i byggnader samt miljörisker i ytvatten.

För klorerade lösningsmedel bedöms till en början de holländska riktvärdena
för ”Target value”- här översatt till ”ingen påverkan”, lämplig att jämföra med.
Om analyserade ämnen överstiger dessa halter bedöms det lämpligt att utföra
ytterligare jämförelser och bedömningar för att bedöma om påvisade halter
utgör någon risk.

Vid en exploatering kommer hela eller delar av befintliga byggnader inom
fastigheterna att rivas. Schaktning kommer då att ske och jordmassor kommer
att transporteras bort från fastigheterna. Då fastigheterna ligger centralt på
attraktiv mark är det troligt att dagens parkeringsgarage 5 m.u.my som
sträcker sig under delar av byggnaderna kommer att utökas.

5. RESULTAT
5.1. GEOLOGI OCH HYDROLOGI

Den miljötekniska undersökningen och tidigare utförda undersökningar i
anslutning till Klocktornet visar att geologin i området där jorddjupet överstiger
2-3 meter, överst utgörs av ett lager med fyllnadsmaterial, vanligen sand,
därefter påträffas en siltig lera som börjar 1-3 meter under markytan. Leran
sträcker sig ned till ett grusigt friktions material som vilar ovan berget. Inom
delar av Västra gatan med tunnare jordtäcke vilar sanden direkt på berget.

Utförda trycksonderingar i denna undersökning visar att lerlagret direkt
sydväst om byggnaden vid 2GV2 djup sträcker sig ned till 11,3 m.u.my varpå
det finna 3,3 meter friktionsmaterial på berget som framträder på 14,6 m.u.my,
figur 25. Vid 2GV1 djup i gräsrefugen mellan den f.d kemtvätten vid
Krabbetornet 1 och Klocktornet 1  visar utförd trycksondering att lerlagret
sträcker sig ned till 7,4 m.u.my varpå ett lager grusigt friktionsmaterial på 1,5
meter påträffas, borrstop erhölls 8,9 m.u.my mot berg/block, figur 25.

Vid tidigare markundersökning (Orbicon 2016a) utfördes borrning ned till
underliggande berg i tre provtagningspunkter, nordväst om Klocktornet 1 mot
rondellen visade borrningen ett djupa på 11 meter (BH/GV1 djup) ned till
underliggande berg, figur 26. Direkt väst om byggnaden (utanför det området
som sprängts för parkeringsgaraget) var djupe till berg 5,5 meter (BH/GV2
djup) och på Västra gatan enbart 1 m (BH3), figur 26.

Ytterligare borrningar ned till berg är utförda söder om Klocktornet 34 av
Orbican 2016 (Orbicon 2016b) och GF konsult 1989. Djupet till berg varierade
där mellan 11 och 24 m.u.my, figur 26.

Påträffade grundläggningsritningar, med borrningar, som utfördes 1960 i
samband med projekteringen av byggnaden på Klocktornet 1 visar ett
varierande djup på 1,5 meter ned till minst 13 till underliggande berg utifrån
den tidens markyta, bilaga 10 och figur 26. Enligt ritningen ligger golvet på
parkeringsgaraget på nivån +5 cirka 5 meter under Västragatan.
Bygglovsritningar från 1972 för Klocktornet 34 visar på ett källarplan med en
golvnivå på +7,2 cirka 2,8 meter under Västragatan, bilaga 10.
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Den övergripande bilden av bergets lutning i anslutning till fastigheterna
klocktornet 1, 34 och 37 utifrån borrningar och grundläggningsritningar är från
nordöst mot sydväst, figur 26.

Enligt SGUs jordarskarta är jordtäcket tunt i anslutning till och nordöst om
Krabbetornet 1. Utifrån att tidigare borrning i Västragatan visade på 1 m till
berg och borrningar vid projektering av Klocktornet 1960 visade på jorddjup
mellan 1,5-4 meter i norra delen av huslivet mot Västragatan och minst 9 meter
i södra delen av huslivet mot Västragatan så bedöms det vara en ”bergsrygg”
mitt för Klocktornet 1, figur 26.

Påträffade grundläggningsritningar för parkeringsgaraget på Klocktornet 1
visar att nordöstra delarna garaget ligger inom ett område som sprängts ut i
samband med byggnationen medan västra delarna vilar på lera. Golvytan i
parkeringsgaraget ligger cirka 5 meter under nivån på Västragatan. De
situationsplaner som ritats upp utifrån nya och äldre borrningar visar hur
geologin under parkeringsgaraget bedöms att se ut samt förekomst av lera
och djup till berg under och i direkt anslutning till garaget, bilaga 1b samt för
geologisk sektion A-A även i figur 27. Läget på skärningarna redovisas i bilaga
1a för geologisk sektion A-A även i figur 25.

Även om det inte påträffats några borrningar för grundläggningen av
Klocktornet 34 bedöms det sannolikt att det under källargolvet, 2,8 meter
under nivån på Västra gatan, återfinns mäktig lera under en mindre mängd
sandigt fyllnadsmaterial. Detta baserat på de borrningar som finns utförda i
anslutning till fastigheten, figur 26.

Inom delar av området förekommer två grundvattenmagasin, ett i
friktionsjorden mellan berget och det mäktiga lerlagret och ett i det ytliga
fyllnadsmaterialet ovan leran. Inom delar av Västragatan förekommer endast
ett grundvattenmagasin beläget i sanden ovan berget, inom vissa delar, där
berget ligger ytligt, förekommer ingen grundvattenyta i jordlagren.
Grundvattenmagasinen har kontakt med varandra i anslutning till nordöstra
delen av Klocktornet 1 där parkeringsgaraget sprängts ned och husgrunden
omges av sand och makadam. Grundvattenytan ligger där cirka 3 meter under
markytan på nivån +7,2. Då golvytan i garaget ligger cirka 5 m.u.my på nivån
+5 innebär det att det att grundvattnet är i övertryck i förhållande till
parkeringsgaraget.

Den generella grundvattenströmningsriktningen bedöms vara mot sydväst.
Strömningsriktningen på det ytliga grundvattnet/markvattnet påverkas lokalt
av genomkorsande ledningsdragningar och bergets topografi där jordtäcket är
tunt.
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Figur 25. Utförda trycksonderingar i provtagningspunkterna GV1d (djup) och GV2d (djup).

2GV1d (djup)

2GV2d (djup)
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Figur 26. Djup ned till underliggande berg/ friktionsgrus utifrån borrningar utförda i anslutning till
Klocktornet 1, 34 och 37, fastigheter markerade med röd streckad linje. Grön streckad linje tolkad
”bergsrygg” mitt för Klocktornet 1. Gröna pilar markerar tolkad lutningsriktning på bergets överyta.
Röd heldragenlinje markerar geologiskt tvärsnitt för sektion A-A vilken redovisas i figur 27.

Figur 27. Geologiskt tvärsnitt för sektion A-A dragen tvärs Klocktornet 1 med parkeringsgarage.

Sektion
A-A
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6. ANALYSRESULTAT
6.1. JORD

I bilaga 5 redovisas samtliga resultat från jordproverna som analyserats på
laboratorium med avseende på alifater, aromater, PAH, metaller och PCB.
Resultaten redovisas tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden
för KM och MKM, Naturvårdsverkets nivåer för återvinning av avfall (MRR)
samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av
förorenade massor (Avfall Sverige, 2007). Analysrapporter med uppgift om
analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 9.

Halter av alifater C16-C35 överskridande riktvärdet för KM uppmättes i
marknära fyllnadsmaterial i 2GV4 (0,05-0,5), provet är uttaget i trottoaren
direkt väster om Klocktornet 1.

I övriga analyserade jordprov uppmättes inga halter av petroleumprodukter,
metaller eller PCB överstigande riktvärdet för KM.

6.2. GRUNDVATTEN
6.2.1 Petroleumämnen i ytligt grundvatten

I bilaga 6a redovisas samtliga grundvattenresultat med avseende på
petroleumresultaten. Resultaten redovisas tillsammans med Svenska
Petroleum och Biodrivmedel Institutets branschspecifika riktvärden för
grundvatten vid bensinstationer och dieselanläggningar (SPBI, 2011).
Analysrapporter med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i
bilaga 9.

Inga halter över laboratoriets rapporteringsgränser uppmättes i det
grundvattenprov som insamlade på det ytliga grundvattnet i 2GV4.

6.2.2 Klorerade alifater
Resultaten av analyserade klorerade kolväten redovisas tillsammans med de
nederländska riktvärdena för grundvatten i tabell 3. I bilaga 6b redovisas
resultaten även tillsammans med Livsmedelsverkets, WHO:s och US EPA:s
riktvärden för dricksvatten. Analysrapporter med uppgift om analysmetod och
mätosäkerhet redovisas i bilaga 9.

Halter av klorerade kolväten överskridande riktvärdena för bakgrundsvärden
(Target Values) som indikerar att vattnet är påverkat har uppmätts i de fyra
djupa grundvattenrören med spetsen i friktionsmaterialet direkt ovan berget
samt i de två grundvattenprov som uttogs från vatten under betongplattan i
parkeringsgaraget. För Vinylklorid överskreds även Intervention Values för ett
av proven som insamlades på vatten under betongplattan.

Halterna av trans- 1,2-dikloreten och cis-1,2-dikloreten som påvisades i
grundvattenproven underskrider WHO:s och US EPA:s riktvärden för
dricksvatten i samtliga påvisade vattenprov. Halten trikloreten och vinylklorid
överskrider för vissa prov Livsmedelsverkets, WHO:s eller US EPA:s
riktvärden för dricksvatten.

Inga halter av klorerade kolväten påvisades i de två nyinstallerade grunda
grundvattenrören med filter 1-3 (2GV3) och 1-5 (2GV4) m.u.my i sandigt
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fyllnadsmaterial och lera eller i   dräneringsbrunnen på Västragatan med intag
3,1 m.u.my. Inga halter påvisades i de tidigare installerade ”grunda”
grundvattenrören med filtren 0-3,6 (BH/GV5) och 0-4 (BH/GV4) m.u.my i
sandigt fyllnadsmaterial i bedömt utsprängt område i angränsning till
byggnaden. Inte heller i pumpbrunnen (som är installerad för att samla upp
vatten som kommer in med fordon men även teoretiskt skulle ta emot
inläkande vatten) i parkeringsgaraget förekom några förhöjda halter.

Tabell 3. Analysresultat av grundvattenprov, med avseende på klorerade kolväten, tillsammans
med nederländska riktvärden (Target Values och Intervention Values).

I de två djupa grundvattenrören (2GV1 djup och 2 GV2 djup) installerade i
denna undersökning utfördes provtagning vid två separata tillfällen (2
månaders mellanrum) för att erhållna halter skulle kunna jämföras. Då halterna
i proven var likartad bedöms uppmätta halter väl representera halten i
grundvattnet där respektive rör är installerat. Halterna för de andra två djupa
grundvattenrören, BH/GV1 djup och BH/GV2 djup, som installerades av
Orbicon 2016 uppvisar likartade resultat vid denna undersökning som vid den
tidigare utförd undersökningen 2016, även om halterna är något högre vid
denna undersökning.

6.2.3 Metaller i ytligt grundvatten
Grundvattenresultat med avseende på metaller redovisas i bilaga 6c
tillsammans med Sveriges Geologiska Undersöknings bedömningsgrunder för
grundvatten (SGU, 2013) och i bilaga 6d tillsammans med Naturvårdsverkets
indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade
gränsvärden för dricksvatten (Naturvårdsverket, 1999). Analysrapporter med
uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 9.

I 2GV4 uppmättes arsenikhalten till ”Hög halt”. I övriga grundvattenrör låg
arsenikhalten på ”Måttlig halt” i jämförelse med SGU:s bedömnings-grunder.

Samtliga metallresultaten från grundvattenproverna ligger inom ramen för
”mindre allvarligt” i jämförelse med Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för
förorenat grundvatten.

6.3. PORGAS
Fältmätningen av syre och koldioxid med flergasmätare (X-AM 5000) visar
antingen en förhöjd koldioxidhalt och/eller sänkt syrehalt i porgasproven,
bilaga 4. Gasen som mättes bedöms varit porgas och inte inläckande
atmosfärsluft.
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För provtagningen genomförd i parkeringsgaraget (Garage_porgas 1) utfördes
mätningen på uppströmande gas som insamlats i en sopsäck (ca 50 liter gas
strömmade ut innan grundvattnet började tränga upp ur hålet). Mätning med
flergasmätare visad på en mycket hög halt metan 85 vol-% i gasen och låg
syrehalt. Mätning med HDI-instrumentet (H-10PM) gav utslag, bilaga 4

Analysresultaten på porgasmätningen som analyserats med avseende på
klorerade ämnen redovisas tillsammans med Naturvårdsverkets, IMM:s samt
Miljøstyrelsens riktvärden i tabell 4 och bilaga 7. Analysrapporter med
uppgifter om analysmetod och mätosäkerhet presenteras i bilaga 9.

Vid analys av kolrören påvisades halter av 1,1-dikloreten, Trans-1,2-dikloreten
och Cis-1,2-dikloreten i Garage_porgas 1. Påvisade halter Trans-1,2-
dikloreten och Cis-1,2-dikloreten understiger det framräknade
jämförelsevärdet för ämnena i progas där en utspädningsfaktor 100 används
vilket bedöms vara ett moderat antagande. Vidare var rapporteringsgränsen
från laboratoriet för Vinylklorid förhöjd. Vid kontakt med laboratoriet
meddelade de att den förhöjda rapporteringsgränsen berodde på störningar i
analysmatrisen, vilket i praktiken innebär att det finns en ”störande” gas i
provet som medför att det inte går att komma ned i rapporteringsgräns på
grund av att ”topparna” överlappar varandra vid analys i gaskromatografen. I
detta fallet bedömde labbet att det var butan (C4H10). Utifrån fältmätningen
bedöms det dock troligare att det är den höga metangas halten (CH4).

Tabell 4. Resultat av analyserade porgasprover tillsammans med
Naturvårdsverkets tillämpade RfC- och RISKinh-värden.

Samtliga analyserade parametrar av klorerade alifater i BH/GV4 och BH/GV5
underskrider laboratoriets rapporteringsgränser vilket de även gjord vid
Orbicons undersökning 2016.
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6.4. INOMHUSLUFT
Resultat av laboratorieanalysen på inomhusluft från parkeringsgaraget i
Klocktornet 1 och källaren i Klocktornet 34 tillsammans med Naturvårdsverkets
tillämpade RfC- och RISKinh-värden presenteras i tabell 5. Inga halter
överstiger RfC- eller RISKinh-värden som är nivåer för acceptabla halter i
inomhusluft i bostäder. Spår av tetraklormetan något över laboratoriets mycket
låga detektionsgräns påvisades i båda proven. Erfarenhetsmässigt har det visat
sig att just tetraklormetan nästan alltid detekteras när de passiva provtagarna
får hänga uppe såpass länge (7-dygn) att lästa möjliga rapporteringsgräns
uppnås, ämnet tycks vara allmänt förekommande i inomhusluft i dessa mycket
låga halter. Uppmät halter utgör inte någon hälsofara för personer som vistas i
byggnaderna.

Tabell 5. Resultat av analyserade inomhusluftprover tillsammans med
referenskoncentrationer (RfC/RISKinh).*’RIVEM 2008 (TCA-värden).**IRIS 2010

Beteckning:
RfC/RISKinh C832H

Parkeringsgarage

B6720

Källaremg/m3

1,1-dikloreten <0,00025 <0,00025

diklormetan 0,05 <0,00022 <0,00022

Trans-1,2-
dikloreten 0,06* <0,00025 <0,00025

cis-1,2-dikloreten 0,06* <0,00025 <0,00025

Triklormetan

(kloroform) 0,14 <0,00026 <0,00026

1,2-dikloretan 0,0036 <0,00026 <0,00026

1,1,1-trikloretan 0,8 <0,00032 <0,00032

tetraklormetan 0,1** 0,000385 0,000354

trikloreten 0,023 <0,00029 <0,00029

tetrakloreten 0,2 <0,00034 <0,00034

1,2-diklorpropan - <0,00034 <0,00034

Vinylklorid 0,01 - -

6.5. TRÄD
De tre trädvedsproven uttogs cirka 1 m.ö.my, i bilaga 8 och tabell 6 nedan
redovisas resultatet av analysen på de uttagna trädvedsproverna inom
området. Det finns inga framtagna riktvärden för trädved, utan resultatet skall
endast ses som en indikation på en eventuell spridning av förorening. Inga
tendenser till klorerade kolväten påvisades i analyserade trädvedsprov.
Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i
bilaga 9.
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Tabell 6. Resultat av analyserade trädvedsprover. Samtliga halter anges i mg-h/kg

7. SLUTSATS
7.1. RISKBEDÖMNING

Undersökningsområdet används och är under pågående detaljplanearbeten
inför byggnationer av bland annat bostäder och handel. Grupper som kan
exponeras för eventuella föroreningar är därför huvudsakligen framtida
boende på området. Utifrån ovanstående faktorer bedöms markanvändningen
inom undersökningsområdet klassas som känslig markanvändning (KM).

Vid en framtida exploatering kommer hela eller delar av befintliga byggnader
inom fastigheterna att rivas. Schaktning kommer då att ske och jordmassor
kommer att transporteras bort från fastigheterna. Då fastigheterna ligger
centralt på attraktiv mark är det troligt att dagens parkeringsgarage 5 m.u.my
som sträcker sig under delar av byggnaderna kommer att utökas till att omfatta
större delen av fastigheterna.

Undersökningsområdet ligger inom den centrala delen av Kungälv som
försörjs av kommunalt vatten och grundvattnet bedöms inte inom en
överskådlig framtid att användas för dricksvattenändamål. Inget uttag av
grundvattnet för bevattning sker inom undersökningsområdet eller i dess
närområde. De aktuella exponeringsvägarna för grundvattnet bedöms främst
vara risken med inandning av ångor i byggnader samt miljörisker i ytvatten.

7.1.1 Klorerade kolväten
I grundvattnet påvisades halter av klorerade kolväten över laboratoriets
rapporteringsgräns i fyra djupa grundvattenrören med filterspetsar på djupen
5,5, 8,8, 11,3 och 14,6 m.u.my i friktionsmaterialet direkt ovan berget samt i
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två grundvattenprov som insamlats från vatten under betongplattan i
parkeringsgaraget beläget 5 m.u.my.

Ämnen som påträffats är trikloreten och dess nedbrytningsprodukter
dikloreten (1,2-dikloreten, cis-1-2-dikloreten, 1,1-dikloreten) samt
nedbrytningsprodukten till dessa, vinylklorid. Halten trikloreten med en
maxhalt på 28 ug/l överstiger marginellt något/några av riktvärdena för
dricksvatten (Livsmedelsverket 10 ug/l, WHO:s 20 mg/l, US EPA:s 5ug/l) i de
tre djupa grundvattenrör som är placerade nordväst om Klocktornet 1. Halten
vinylklorid med en maxhalt på 30 ug/l överstiger gränsvärdet för dricksvatten i
ett av de djupa grundvattenrören samt i ett av proven som insamlades från
vatten under betongplattan i garaget. Halterna av trans- 1,2-dikloreten och cis-
1,2-dikloreten underskrider WHO:s och US EPA:s riktvärden för dricksvatten i
samtliga påvisade vattenprov. Eftersom det ”djupa” grundvattnet inom
undersökningsområdet inte används eller inte kommer att användas som
dricksvatten eller för bevattning inom en överskådlig framtid bedöms uppmätta
halter inte utgöra någon risk med avseende på intag av dricksvatten.

Inga halter av klorerade kolväten påvisades i de två nyinstallerade grunda
grundvattenrören med filter 1-3 m.u.my. och 1-5 m.u.my i sandigt
fyllnadsmaterial och lera eller i dräneringsbrunnen vid husväggen på
Västragatan med intag 3,1 m.u.my. Liksom vid Orbicons undersökning 2016
påvisades inga halter i de tidigare installerade ”grunda” grundvattenrören med
filtren 0-3,6 och 0-4 m.u.my i sandigt fyllnadsmaterial i bedömt utsprängt
område i angränsning till byggnaden. Inga halter av klorerade lösningsmedel
i påträffades i trädved i något av de tre träd som provtagits är placerade på
Västragatan och i refugen ca 10 meter nordväst om den före detta kemtvätten.

Vid provtagning av porgas i de tidigare installerade ”grunda” grundvattenrören
med filtren 0-3,6 m.u.my. och 0-4 m.u.my i sandigt fyllnadsmaterial i anslutning
till Klocktornet 1 påvisades inga halter av klorerade kolväten överskridande
laboratoriets rapporteringsgränser.

Provtagning av gas som hade ansamlats under betongplattan till
parkeringsgaraget utfördes i samma provtagningspunkt som där halter av
dikloreten och vinylklorid påvisats i grundvattnet. Gasen som var under tryck,
på grund av vattentrycket, samlades in direkt efter håltagning genom att en
sopsäck placerades över 14 mm hålet (på samma sätt som när man blåser
upp en ballong). Säcken fylldes med gas på cirka 30 sekunder, därefter tog
gasen slut och vatten började strömma/spruta upp ur borrhålet. Fältmätningar
på gasen visade att den innehöll 85 vol-% metan och mycket låg halt syre, 0,5
vol-%. Vid analys av kolröret påvisades halter av 1,1-dikloreten, Trans-1,2-
dikloreten och Cis-1,2-dikloreten. Påvisade halter Trans-1,2-dikloreten och
Cis-1,2-dikloreten understiger det framräknade jämförelsevärdet för ämnena i
progas där en utspädningsfaktor 100 används vilket bedöms vara ett moderat
antagande. Påvisad halt 1,1-dikloreten, som saknar jämförelsevärde bedöms
låg. Rapporteringsgränsen från laboratoriet för vinylklorid var förhöjd på grund
”störande” gas i provet som medför att det inte går att komma ned i
rapporteringsgräns.2

Resultat av laboratorieanalysen på inomhusluft från parkeringsgaraget i
Klocktornet 1 och källaren i Klocktornet 34 påvisar inga halter överstiger RfC-
eller RISKinh-värden som är nivåer för acceptabla halter i inomhusluft i
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bostäder. Då provtagningen är utförd med passiva provtagare av märket
Radiello för lägsta möjliga detektionsgränser kunde inte vinylklorid analyseras.

Uppmätt halt av vinylklorid i grundvattnet under parkeringsgaraget eller för
övrigt påvisade halter av klorerade kolväten i det ”djupa” grundvattnet bedöms
inte nu eller i framtiden, efter en eventuell exploatering, utgöra någon risk med
avseende på inandning av ångor i byggnader på fastigheterna Klocktornet 1,
34 och 37. Detta då påvisade halter är förhållandevis låga, befintlig och
kommande byggnader är utrustade med parkeringsgarage och källarplan av
vattentät betong, placerade under grundvattenytan med vattenmättade
jordlager där endast en marginell avgasning sker och där endast en mindre
mängd gas kan ansamlas under byggnaden. Vidare bryts vinylkloriden som är
det ämne som påvisats i högst halt snabbt ned till koldioxid, vatten och klorid
om det når är en syrerik miljö, så som aeroba marknära jordlager eller
inomhusluft.  Påvisade halter klorerade alifater i grundvattnet bedöms ej heller
utgöra någon miljörisk.

7.1.2 Petroleumprodukter, PAH, metaller
I denna undersökning påvisades en halt av alifater C16-C35 överstigande KM
i ytnära fyllnadsmaterial under en asfalterade gångbana cirka 1,5 meter väster
om byggnaden. Vid den tidigare miljötekniska markundersökningen (Orbicon
2016a) uppmättes PAH:er ytligt i jord i tre provtagningspunkter nordväst om
byggnaden, varav riktvärdena för KM överskrids i samtliga dessa punkter och
riktvärdena för MKM med avseende på PAH-H överskrids i en punkt.

För Alifater C16-C35 som påvisades över riktvärdet för KM i en punkt är skydd
av markmiljö styrande för riktvärdet. Då föroreningen påträffas i ytnära
fyllnadsmaterial under en asfalterade gångbana bedöms markmiljön
begränsad av andra faktorer inom området, någon miljörisk där föroreningen
nu är belägen bedöms inte föreligga.

För PAH-M som tidigare påvisats överstiga riktvärdet för KM i två punkter är
inandning av ånga styrande för riktvärdet. Föroreningen återfinns under
hårdgjord yta i de centrala delarna av Kungälv, så någon hälsorisk med
avseende på denna markförorening bedöms inte föreligga.

PAH-H som tidigare påvisats överskridande riktvärdet för MKM i jord i en punkt
är skydd av markmiljö styrande för riktvärdet. Även denna förorening återfinns
under hårdgjord yta, i grusigt fyllnadsmaterial, varpå markmiljön anses
begränsad även av andra faktorer inom aktuellt område. Föroreningen
bedöms därmed inte utgöra någon omedelbar miljörisk där den nu är belägen.

Då delar av gång och cykelbanan vid en framtida exploatering av fastigheterna
eventuellt kommer att schaktas kan det vara så att massorna med något
förhöjd PAH och alifat-halt kan behöva avlägsnas. Massorna ska då köras till
en godkänd mottagare.

I vattenprovet som insamlade på det ytnära grundvattnet väster om
byggnaden påvisades inga halter av petroleumämnen eller PAH över
laboratoriets rapporteringsgränser. Metallresultat för grundvattenprovet ligger
inom ramen för ”mindre allvarligt” i jämförelse med Naturvårdsverkets
indelning av tillstånd för förorenat grundvatten. Låga halter av
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petroleumprodukter, PAH och metaller påvisades även i den tidigare
miljötekniska markundersökningen (Orbicon 2016a) på de i då provtagna
grundvatterören norr och nordöst om byggnaden. Ingen risk med dessa
ämnen i grundvattnet bedöms därför föreligga.

7.2. OSÄKERHETER
Klorerade kolväten är alltid svåra att undersöka och lokalisera då de är tyngre
än vatten och tenderar att ansamlas mot tätare lager så som bergsöverytor
och lerlager på större djup i marken. Dessa lager kan på så vis mycket lokalt
påverka spridningsmönstret för klorerade lösningsmedel.

En markundersökning innebär alltid en begränsning då provtagningen blir av
stickprovskaraktär.

7.3. ÅTGÄRDS- OCH UNDERSÖKNINGSBEHOV
Utifrån resultatet av denna markundersökning och tidigare bedöms inga
ytterligare undersökningar med avseende på klorerade kolväten eller övriga
parametrar som nödvändiga.

Upprättad av: Granskad av:

Mattias Andersson Jenny Rönnegård

Godkänd av:

Mattias Andersson
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Sida : 1 (1)

Bilaga 2

2020-12-07

Utfört av
Viking Selvén

2GV1d (djup) 0-1,5 Gräs - - - Slagsondering (ingen provtagning möjlig)
1,5-7,4 - - - Installation GV-rör, filter 7,28-7,78 m.u.my
7,4-8,87 - - - GV-tryckyta 2,89 m.u.my

8,87 - - -
2GV2d (djup) 0-2,0 Asfalt 0-0,3 - - Slagsondering (ingen provtagning möjlig)

2,0-11,3 - - - Installation GV-rör, filter 13,8-14,3 m.u.my
11,3-14,6 - - - GV-tryckyta 2,89 m.u.my

14,6 - - -
2GV3 0-0,3 Gräs 0-0,3 0 - GV-rör (1m blindrör + 2m filter)

0,3-0,6 0,3-0,6 0 - Grå, Fuktig
0,6-1,4 0,6-1,0 0 - Grå, Fuktig

1,0-1,4 0 - -
1,4-2 1,4-2,0 0 - GV-yta 1,53 m.u.my

2,0-3,0 2,0-2,5 0 - Brun, Torr
2,5-3,0 0 - Rödbrun, Fuktig

2GV4 0-0,05 Asfalt 0-0,05 - - GV-rör (1m blindrör + 4m filter)
0,05-1,4 0,05-0,5 0 >KM Grå, Fuktig

0,5-1,0 0 - Grå Fuktig
1,0-1,4 0 - Grå, Fuktig

1,4-2 1,4-2,0 0 - -
2,0-5,0 2,0-2,5 0 <MRR GV-yta 2,32 m.u.my

2,5-3,0 0 -
3,0-4,0 0 -
4,0-5,0 0 -

fy/grSa

fy/stgrSa

siLe

fy/grleSa
siLe

leSi

siLe
siLe

fy/stgrSa

fy/grsaMu
fy/grSa

siLe
asf
fy/grSa
fy/grSa

siLe

Fylle/stgrSa

Stopp block/berg

Grus
Lera

Stopp block/berg

Grus

Fylle/grSa
Lera

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

10 302 494

Uppdrag

Jordart Anmärkning

KLOCKTORNET
Datum för undersökningen

2020-12-07
 Uppdragsnummer

MarkyatnProvpunkt PID (ppm)

      Datum:

Djup (m.u.my) Provtagningsnivå
m. u. my.

Labratoriaa
nalys
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BILAGA 3 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - GRUNDVATTEN

Rörbeteckning

X (öst): 6416888.172 X (öst): 6416898.517 X (öst): 6416893.256 X (öst): 6416897.296 X (öst): 148880.30 X (öst): 148866.88 X (öst): 148880.30 X (öst): 148866.88
Y (norr): 148863.123 Y (norr): 148884.283 Y (norr): 148872.713 Y (norr): 148889.054 Y (norr): 6416910.43 Y (norr): 6416858.11 Y (norr): 6416910.43 Y (norr): 6416858.11
Z (höjd): 9,998 Z (höjd): 10,237 Z (höjd): 10,270 Z (höjd): 10,253 Z (höjd): 10,430 Z (höjd): 9,270 Z (höjd): 10,430 Z (höjd): 9,270

Nivåmätning
Datum / Tidpunkt
Grundvattennivå (m.u.r.ök.)
Grundvattennivå  (m.u.my.)
Grundvattennivå (RH 2000)
Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)
Vattenkolonnhöjd (m)
Provtagning
Provtagare
Temperatur (°C) / Väderlek
Omsättningspumpning
Datum
Intag (m.u.r.ök.)
Totalvolym (L)
Utrustning
Provtagning
Datum
Intag (m.u.r.ök.)

Utrustning
Installation
Datum
Rörets innerdiameter (mm)
Rörmaterial
Dexel (material, låst/olåst)
Rörets överkant (m.u/ö.my.) 0,03 m.u.my 0,07 m.u.my 0,07 m.u.my 0,04 m.u.my. -0,08 m.u.my. -0,05 m.u.my. -0,03 m.u.my. -0,03 m.u.my.
Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)
Filtersektion (m.u.r.ök.)
Renspumpning totalvolym (L)

GV1d (djup) GV2d (djup) 2GV3 2GW4

7,72 7,15 8,92 6,96
11,8 5,5 3,0 5,0
9,54 2,44 1,52 2,72

4,0

Koordinater
(SWEREF 99)

2GV1d (djup)

2,281 3,085 1,51 2,31

2020-10-05 2020-10-05 2020-12-09 2020-12-09
2,26 3,06 1,48 2,28

2GV2d (djup)

2021-02-09
2,84
2,89

M.Andersson M.Andersson M.Andersson M.Andersson
8 / Moln 8 / Moln 5 / Moln 5/ Moln

M.Andersson
8/ Moln 8 / Moln

2020-10-05 2020-10-05 2020-12-09 2020-12-092020-10-05
10,9 5,0 3,0 5,04,0

2020-10-05

20,0 Tömt rör (5l) Tömt rör (7l) Tömt rör (7ll)Tömt rör (5l)
Vaterra pump Vaterra pump Vaterra pump Vaterra pumpVaterra pump

2020-10-05 2020-10-05 2020-12-09 2020-12-092020-10-05
10,9 5,0 3,0 2,3/5

Anmärkningar / Fältobservationer
(färg, lukt, turbiditet, tillrinning, m.m.) Ingen anmärkning Ingen anmärkning Ingen anmärkning Petroleum provtagen GV-yta

4,0

Vaterra pump Peristaltisk pump Vaterra pump Vaterra pumpVaterra pump

Metalldexel (olåst) Metalldexel (Låst) Plast (blå) Metalldexel (Låst)Metalldexel (Låst)
PEH

2018-02-06 2018-02-08 2020-12-07 2020-12-07
20 20 50 5050

2020-12-07

21 2,0 4,0 5,0

BH/GV4

2020-10-05
2,98

2,993
7,28

11,8 5,5 3,0 5,0
11,3-11,8 5,0-5,5 1,0-3,0 1,0-5,0

4,0
0-4,0

Stål Stål PEH PEH

2,0

BH/GV5

2020-10-05
3

3,013
7,24
3,63
0,63

Ingen anmärkning

Peristaltisk pump

2018-02-07
50

PEH
Metalldexel (Låst)

3,63
0-3,63

2,0

1,02

6,38

3,6

Ingen anmärkning

Peristaltisk pump

2018-02-07

3,6
Tömt rör (1,5l)
Vaterra pump

2020-10-05

M.Andersson M.Andersson
-5 / Moln

2021-02-09
7,2

Tömt rör (4l)
Vaterra pump

4,89

M.Andersson
-5 / Moln

14,3
13,8-14,3

2,0

Vaterra pump

2021-12-09
12,8

Dålig tillrinning

2021-02-09
2,81
2,89
7,54
7,7

25
stål

Metalldexel (Låst)

2021-02-09
12,8

Tömt rör (6l)

14,3
11,46

7,2-7,7
5,0

2020-12-07
25

Stål
Plast (blå)

7,7

2021-12-09
7,2

Ingen anmärkning

Vaterra pump

1 / 2
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10309424

BILAGA 3 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - GRUNDVATTEN

Rörbeteckning

Nivåmätning
Datum / Tidpunkt
Grundvattennivå (m.u.r.ök.)
Grundvattennivå  (m.u.my.)
Grundvattennivå (RH 2000)
Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)
Vattenkolonnhöjd (m)
Provtagning
Provtagare
Temperatur (°C) / Väderlek
Omsättningspumpning
Datum
Intag (m.u.r.ök.)
Totalvolym (L)
Utrustning
Provtagning
Datum
Intag (m.u.r.ök.)

Utrustning
Installation
Datum
Rörets innerdiameter (mm)
Rörmaterial
Dexel (material, låst/olåst)
Rörets överkant (m.u/ö.my.)
Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)
Filtersektion (m.u.r.ök.)
Renspumpning totalvolym (L)

Koordinater
(SWEREF 99)

Anmärkningar / Fältobservationer
(färg, lukt, turbiditet, tillrinning, m.m.)

X (öst): - X (öst): X (öst): X (öst):
Y (norr): - Y (norr): Y (norr): Y (norr):
Z (höjd): 10,250 Z (höjd): 5 (ca) Z (höjd): 5 (ca) Z (höjd): 5 (ca)

- m.u.my. - m.u.my. - m.u.my. - m.u.my.

- - - -

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

2021-02-09
Golvnivå

Borrhål igenom
betongolvet i garage

Slang i borrhå

-
-
-
-

2020-11-25
Golvnivå

Borrhål igenom
betongolvet i garage

Slang i borrhål

-
-
-

2020-11-25
2 m under golvnivå

Uppsamlingsbrunn för
vatten i garage

Vaterra pump

M.Andersson
-

Garage-GV2

Borrhål betonggolv
2021-02-09

Spruta upp ur borrhål
Övertryck

-
-
-

M.Andersson
-

Garage_GV1

Borrhål betonggolv
2020-11-25

Spruta upp ur borrhål
Övertryck

-
-
-

-
-
-

-
-

Drän.brunnVästraG.

2020-11-25
2
-
-
-
-

M.Andersson
-

-

Pumpbrunngarage

Uppsamliingsbrunn

3,1

Pumpbrunn,  3,1 m djup i
anslutning till husvägg

PumpbrunnVästraG.
2020-11-25

3,1
3,1

7,15
-
-

M.Andersson
-

-
-
-
-

2020-11-25

Vaterra pump

2 / 2
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 10309424

BILAGA 4 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - PORGAS

Provpunkt

X (öst): 6416893.256 X (öst): 6416897.296 X (öst): -
Y (norr): 148872.713 Y (norr): 148889.054 Y (norr): -
Z (höjd): 10.270 Z (höjd): 10.253 Z (höjd): -

Provtagningsplats

Provtagningsdatum
Provtagare
Temperatur (°C) / Väderlek
Installation
Grundläggning / markyta, material
Grundläggning / markyta, mäktighet (m)
Borrhålsdiameter (mm)
Djup till porgasspets (m.u.my.)
Fältmätningar
Bakgrundshalt (atmosfärsluft)
PID-värde (ppm)
Koldioxid (vol-%)
Syre (vol-%)
Metan (vol-%)
Svavelväte (ppm)
Porgas
PID-värde (ppm)
HDI
Koldioxid (vol-%)
Syre (vol-%)
Metan (vol-%)
Svavelväte (ppm)
Aktiv provtagning
Flöde (L/min)
Provtagningstid (min)
Totalvolym (L)
Provkärl

Utrustning

Kolrör

 Kan ej sätta porgasspetsen undere
betongen (vatten tränger upp), fångar

gasen i en sopsäck genomför
mätningen i den.

SKC-pump

24

Utslag
0,05
0,5
85,0
0,0

0,2
120

0,0

Gasen strömmar upp ur borrhålet

0,0
0,04
20,9
0,0
0,0

Garage_porgas1

Inne i parkeringsgaraget

2021-02-09
Mattias Andersson

20 (i garage)

Betong
0,30
14

Anmärkningar / Fältobservationer Inga tecken på föroreningar, inget
utslag på HDI.

Inga tecken på föroreningar, inget
utslag på HDI.

SKC-pump SKC-pump

Kolrör Kolrör
20 18

0,2 0,3
100 60

0,0 0,0

20,90 20,10
0,0 0,0

0,0 0,0

0,40 0,70
Inget utslag Inget utslag

0,0 0,0

20,90 20,90
0,0 0,0

<5 <5
0,04 0,04

50 50
0-4 0-3,6

Asfalt Gatsten
0,05 0,10

6 / mulet 6 / mulet

2020-11-26 2020-11-26
M. Andersson M. Andersson

BH/GV4 (Gas) BH/GV5 (Gas)

Koordinater
(SWEREF 99)

I BH/GV4 I BH/GV5
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10309424 BILAGA 5 - ANALYSRESULTAT - JORD

Högsta halt >KM <MRR

177-2020-
12090184

177-2020-
12090185

Mindre än
ringa risk* KM** MKM** FA***

2020-12-07 2020-12-07
2GV4 2GV4

0,05-0,5 2-2,5
Ämne Enhet
Torrsubstans % 93,9 60,7
Bensen mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 - 0,012 0,04 1000
Toluen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 - 10 40 1000
Etylbensen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 - 10 50 1000
m/p/o-Xylen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 10 50 1000
Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 - - - -
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 - 25 150 700
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 - 25 120 700
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 - 100 500 1000
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 - 100 500 10000
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 10 30 1000
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 130 < 10 - 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 - 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < 0,90 < 0,90 - 3 15 1000
Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 1000
Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts 0,11 < 0,075 2 3,5 20 1000
Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 0,3 < 0,11 0,5 1 10 50
Summa cancerogena PAH mg/kg Ts 0,24 < 0,090 - - - -
Summa övriga PAH mg/kg Ts 0,21 < 0,14 - - - -
Summa PCB7 mg/kg Ts < 0,0070 - - 0,008 0,2 10
Arsenik As mg/kg Ts < 2,0 5,7 10 10 25 1000
Barium Ba mg/kg Ts 120 81 - 200 300 50000
Bly Pb mg/kg Ts 3,9 14 20 50 400 2500
Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 1000
Kobolt Co mg/kg Ts 11 12 - 15 35 1000
Koppar Cu mg/kg Ts 15 26 40 80 200 2500
Krom Cr mg/kg Ts 20 32 40 80 150 10000
Kvicksilver Hg mg/kg Ts < 0,010 < 0,015 0,1 0,25 2,5 50
Nickel Ni mg/kg Ts 13 19 35 40 120 1000
Vanadin V mg/kg Ts 36 54 - 100 200 10000
Zink Zn mg/kg Ts 36 76 120 250 500 2500
Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2019:01

MRR KM PRVMKM FA
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 10309424

BILAGA 6A - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN

177-2020-
12100231

2020-12-09
2GV4

Dricksvatten Ångor i
byggnader Bevattning Miljörisker

Ytvatten
Miljörisker
Våtmarker

Utspädningsfaktor 1 1/5000 1 1/100 1/10
Alifater >C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 mg/l < 0,020
Alifater >C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 mg/l < 0,020
Alifater >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 mg/l < 0,020
Alifater >C12-C16* 0,1 - 1 3 1 mg/l < 0,020
Alifater >C16-C35* 0,1 - 1 3 1 mg/l < 0,050
Aromater >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 mg/l < 0,010
Aromater >C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 mg/l < 0,010
Aromater >C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 mg/l < 0,0050
Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 mg/l < 0,00050
Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 mg/l < 0,0010
Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 mg/l < 0,0010
Xylener, summa 0,25 3 4 0,5 1 mg/l < 0,0010
PAH - L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 mg/l < 0,00020
PAH - M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 mg/l < 0,00030
PAH - H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 mg/l < 0,00030

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
- = Parameter ej analyserad.
1. Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutets branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer
och dieselanläggningar (SPBI, 2011).
* = Förångning beaktas inte för alifater >C12.

Aktuella exponeringsvägar

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum
Provbeteckning

Parameter

Riktvärden1

Enhet

1 / 1
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 10309424

BILAGA 6B - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN

177-2020-
10070466

177-2020-
10070467

177-2020-
10070468

177-2020-
10070469

177-2020-
12100228 2110056

177-2020-
12100229

177-2020-
12100229 12100230

177-2020-
12100231

2020-10-05 2020-10-05 2020-10-05 2020-10-05 2020-12-09 2021-02-09 2020-12-09 2020-12-09 2020-12-09 2020-12-09

BH/GV1 djup BH/GV2 djup BH/GV4 BH/GV5
2GV1d
(djup)

2GV1d
(djup) 2GV2d (djup)

2GV2d
(djup) 2GV3 2GV4

Diklormetan -- 20 5 0,01 1000 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1-dikloretan -- -- -- 7 900 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,2-dikloretan 3,0 30 5 7 400 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Trans-1,2-dikloreten -- 100 µg/l 0,16 0,35 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,33 < 0,10 < 0,10
Cis-1,2-dikloreten -- 70 µg/l 8,5 3,9 < 0,10 < 0,10 2,6 2,6 0,74 5,9 < 0,10 < 0,10
1,2-diklorpropan -- 40 5 0,8**** 80**** µg/l - - - - - - - - - -
Triklormetan 100* -- -- 6 400 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,24 <0,10 < 0,10 < 0,10
Tetraklormetan -- 4 5 0,01 10 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1,1-trikloretan -- -- 200 0,01 300 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1,2-trikloretan -- -- 5 0,01 130 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Trikloreten 20 5 24 500 µg/l 28 11 < 0,10 < 0,10 6,6 5 0,34 2,3 < 0,10 < 0,10
Tetrakloreten 40 5 0,01 40 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Vinylklorid 0,50 0,3 2 0,01 5 µg/l < 0,10 3,2 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,12 < 0,10 < 0,10

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
- = Parameter ej analyserad.
1. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001).
2. Världshälsoorganisationens riktvärden för dricksvattenkvalitet (WHO, 2011).
3. Primär dricksvattenstandard, The National Primary Drinking Water Regulations (NPDWRs) framtagen av US Environmental Protection
Agency (US EPA). Riktvärdet avser högst tillåtna halt i dricksvatten, Maximum Contaminant Level (MCL) (US EPA, 2016)
4. Bakgrundsvärden (Target values) från the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, 2013). Enligt VROM (2000) motsvarar riktvärdena även gränsen för ingen påverkan.
5. Ingripandevärden (Intervention values) från the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, 2013). Enligt VROM (2000) motsvarar riktvärdena även gränsen för kraftig påverkan.
* = Gränsvärde för summan av trihalometaner (triklormetan, bromoform, dibromklormetan och bromdiklormetan).
** = Gränsvärde för summan av trikloreten och tetrakloreten.
*** = Riktvärden för 1,2-dikloreten (summa).
**** = Riktvärde för diklorpropan (summa).

10**

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum

Provbeteckning

Parameter

Riktvärden

EnhetLivsmedelsverket
Gränsvärden för

dricksvatten1

WHO
Riktvärden för
dricksvatten2

US EPA
Riktvärden för
dricksvatten3

RIVM
Ingripandevärden för

grundvatten5

VROM
Riktvärden för kraftig

påverkan

50*** 0,01*** 20***

RIVM
Bakgrundsvärden för

grundvatten4

VROM
Riktvärden för ingen

påverkan

1 / 2
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BILAGA 6B - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN

Diklormetan -- 20 5 0,01 1000 µg/l
1,1-dikloretan -- -- -- 7 900 µg/l
1,2-dikloretan 3,0 30 5 7 400 µg/l
Trans-1,2-dikloreten -- 100 µg/l
Cis-1,2-dikloreten -- 70 µg/l
1,2-diklorpropan -- 40 5 0,8**** 80**** µg/l
Triklormetan 100* -- -- 6 400 µg/l
Tetraklormetan -- 4 5 0,01 10 µg/l
1,1,1-trikloretan -- -- 200 0,01 300 µg/l
1,1,2-trikloretan -- -- 5 0,01 130 µg/l
Trikloreten 20 5 24 500 µg/l
Tetrakloreten 40 5 0,01 40 µg/l
Vinylklorid 0,50 0,3 2 0,01 5 µg/l

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
- = Parameter ej analyserad.
1. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001).
2. Världshälsoorganisationens riktvärden för dricksvattenkvalitet (WHO, 2011).
3. Primär dricksvattenstandard, The National Primary Drinking Water Regulations (NPDWRs) framtagen av US Environmental Protection
Agency (US EPA). Riktvärdet avser högst tillåtna halt i dricksvatten, Maximum Contaminant Level (MCL) (US EPA, 2016)
4. Bakgrundsvärden (Target values) från the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, 2013). Enligt VROM (2000) motsvarar riktvärdena även gränsen för ingen påverkan.
5. Ingripandevärden (Intervention values) från the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, 2013). Enligt VROM (2000) motsvarar riktvärdena även gränsen för kraftig påverkan.
* = Gränsvärde för summan av trihalometaner (triklormetan, bromoform, dibromklormetan och bromdiklormetan).
** = Gränsvärde för summan av trikloreten och tetrakloreten.
*** = Riktvärden för 1,2-dikloreten (summa).
**** = Riktvärde för diklorpropan (summa).

10**

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum

Provbeteckning

Parameter

Riktvärden

EnhetLivsmedelsverket
Gränsvärden för

dricksvatten1

WHO
Riktvärden för
dricksvatten2

US EPA
Riktvärden för
dricksvatten3

RIVM
Ingripandevärden för

grundvatten5

VROM
Riktvärden för kraftig

påverkan

50*** 0,01*** 20***

RIVM
Bakgrundsvärden för

grundvatten4

VROM
Riktvärden för ingen

påverkan

177-2020-11270240
177-2020-
11270241

177-2020-
11270242 2110058

2020-11-25 2020-11-25 2020-11-25 2021-02-09
Dräneringsbrunn

Västragatan
Pumpbrunn

garage Garage_GV1 Garage_GV2

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 2,3
< 0,10 < 0,10 < 0,10 2,1

- - - -
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 0,1 30

2 / 2
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10309424

BILAGA 6C - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN

177-2020-
12100231

2020-12-09
2GV4

Mycket låg halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mycket hög
halt

Arsenik <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 µg/l 9,8
Barium -- -- -- -- -- µg/l 18
Kadmium <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 µg/l 0,019
Kobolt -- -- -- -- -- µg/l 0,54
Krom <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 µg/l 0,11
Koppar <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 ≥2 mg/l 0,0029
Kvicksilver <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 µg/l < 0,10
Nickel <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 µg/l 2,4
Bly <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 µg/l 0,1
Vanadin -- -- -- -- -- µg/l 8,1
Zink <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 ≥1 mg/l 0,0022

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar inom de olika klasserna markeras med respektive färg.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
- = Parameter ej analyserad.
1. Sveriges Geologiska Undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum
Provbeteckning

Parameter
Bedömningsgrunder för grundvatten1

Enhet

1 / 1
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10309424

BILAGA 6D - ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN

177-2020-
12100231

2020-12-09
2GV4

Mindre
allvarligt

Måttligt
allvarligt Allvarligt Mycket

allvarligt

Arsenik <50 50-150 150-500 >500 µg/l 9,8
Barium -- -- -- -- µg/l 18
Kadmium <5 5-15 15-50 >50 µg/l 0,019
Kobolt -- -- -- -- µg/l 0,54
Krom <50 50-150 150-500 >500 µg/l 0,11
Koppar <2000 2000-6000 6000-20000 >20000 µg/l 2,9
Kvicksilver <1 1-3 3-10 >10 µg/l < 0,10
Nickel <50 50-150 150-500 >500 µg/l 2,4
Bly <10 10-30 30-100 >100 µg/l 0,1
Vanadin -- -- -- -- µg/l 8,1
Zink -- -- -- -- µg/l 2,2

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar inom de olika klasserna markeras med respektive färg.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
- = Parameter ej analyserad.
1. Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade
gränsvärden för dricksvatten (Naturvårdsverket, 1999).

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum
Provbeteckning

Parameter
Indelning av tillstånd för förorenat grundvatten1

Enhet

1 / 1
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10309424

BILAGA 7 - ANALYSRESULTAT - PORGAS

ST2019352 ST2019352 ST2102854
2020-11-26 2020-11-26 2021-02-09
BH/GV4 BH/GV5 Garage_porgas 1

RfC (1)
RISKinh (2)

IMM (3)

RfC/IMM x 0,5 (4)
RISKinh x 1 (5)

RfC/IMM x 0,5 x 100 (6)
RISKinh x 1 x 100 (7)

Volym liter 18 20 24
1,1-dikloreten -- -- -- mg/m3 <0.0111 <0.0100 0,023
Diklormetan 0,050 (2) 0,050 5,0 mg/m3 <0.0111 <0.0100 <0,0083
Trans-1,2-dikloreten 0,060 (8) 0,030 3,0 mg/m3 <0.0111 <0.0100 0,507
Cis-1,2-dikloreten 0,060 (8) 0,030 3,0 mg/m3 <0.0111 <0.0100 0,165
Triklormetan 0,14 (1) 0,07 7 mg/m3 <0.0111 <0.0100 <0,0083
1,2-dikloretan 0,0036 (2) 0,0036 0,36 mg/m3 <0.0111 <0.0100 <0,0083
1,1,1-trikloretan 0,80 (1) 0,40 40 mg/m3 <0.0111 <0.0100 <0,0083
Tetraklormetan 0,0061 (1) 0,00305 0,305 mg/m3 <0.0111 <0.0100 <0,0083
Trikloreten 0,023 (2) 0,023 2,3 mg/m3 <0.0111 <0.0100 <0,0083
Tetrakloreten 0,20 (1) 0,10 10 mg/m3 <0.0111 <0.0100 <0,0083
1,2-diklorpropan -- -- -- mg/m3 <0.0111 <0.0100 <0,0083
Vinylklorid 0,0026 (3) 0,0013 0,13 mg/m3 <0.0111 <0.0100 <2,47

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
- = Parameter ej analyserad.
(1) Referenskoncentrationer i luft (Tabell A3.4, Naturvårdsverket 2009).
(2) Risknivå för ämnen utan tröskeleffekter (genotoxiska cancerogena ämnen) där även låg exponering
innebär risk för uppkomst av cancer (Tabell A3.4, Naturvårdsverket 2009).
(3) Hälsobaserade riktvärden för föroreningar i luft (lågrisknivåer) (IMM, Institutet för Miljömedicin, 1998)
(4) Beräkning av riktvärdena RfC/IMM baseras på att maximalt 50% av exponeringen bör komma från det
förorenade området.
(5) Beräkning av risknivåer för genotoxiska ämnen baseras på att 100% av exponeringen kommer från det
förorenade området.
(6) & (7) En utspädning med faktor 100 uppskattas vid transport av förorening från porgas, genom betonggolv,
 till inomhusluft (Miljøstyrelsen, 1998).
(8) RIVEM 2008.

Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum
Provbeteckning

Parameter

Riktvärden

Enhet

1 / 1
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10309420 Bilaga 8 - ANALYSRESULTAT- TRÄDVEDSPROVER

Träd1 Träd 2 Träd 3 Träd 4
diklormetan (mg-h/kg) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

1,1-
dikloretan (mg-h/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

1,2-
dikloretan (mg-h/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

trans-1,2-
dikloreten (mg-h/kg) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

cis-1,2-
dikloreten (mg-h/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

1,2-
diklorpropan (mg-h/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

triklormetan (mg-h/kg) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
tetraklormeta

n (mg-h/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

1,1,1-
trikloretan (mg-h/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

1,1,2-
trikloretan (mg-h/kg) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

trikloreten (mg-h/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

tetrakloreten (mg-h/kg) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

vinylklorid (mg-h/kg) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Ämne Enhet
Provbeteckning
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-247253-01

EUSELI2-00805816
Í%SQbÂÂS3U`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-10070466Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

9,5

2020-10-05

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-16

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH/GV1 djup

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l28Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l8.5cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l0.16trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l0.131,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-247254-01

EUSELI2-00805816
Í%SQbÂÂS3ViÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-10070467Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

9,5

2020-10-05

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-16

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH/GV2 djup

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l11Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l3.9cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l0.35trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l3.2Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-247255-01

EUSELI2-00805816
Í%SQbÂÂS3WrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-10070468Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

9,5

2020-10-05

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-16

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH/GV4

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-247256-01

EUSELI2-00805816
Í%SQbÂÂS3X{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-10070469Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

9,5

2020-10-05

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-16

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BH/GV5

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-294913-01

EUSELI2-00826594
Í%SQbÂÂXm.&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet , 10309424

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-11270240Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

14

2020-11-25

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-11-26

Utskriftsdatum: 2020-12-01

2020-11-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Dräneringsbrunn Västragatan

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-294914-01

EUSELI2-00826594
Í%SQbÂÂXm//Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet , 10309424

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-11270241Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

14

2020-11-25

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-11-26

Utskriftsdatum: 2020-12-01

2020-11-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Pumpbrunn garage

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-294915-01

EUSELI2-00826594
Í%SQbÂÂXm08Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet , 10309424

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-11270242Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

14

2020-11-25

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-11-26

Utskriftsdatum: 2020-12-01

2020-11-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Garage_GV1

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C15Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-309994-01

EUSELI2-00831602
Í%SQbÂÂZUd%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-12100228Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,3

2020-12-09

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-12-09

Utskriftsdatum: 2020-12-16

2020-12-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2GV1d (djup)

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C7Vattentemperatur vid provtagning a)*

KlartDekantering för organiska analyser b)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l6.6Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l2.6cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Kemisk kommentar

Provet har dekanterats före analys av organiska parametrar.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-309995-01

EUSELI2-00831602
Í%SQbÂÂZUe.Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-12100229Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,3

2020-12-09

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-12-09

Utskriftsdatum: 2020-12-16

2020-12-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2GV2d (djup)

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C7Vattentemperatur vid provtagning a)*

KlartDekantering för organiska analyser b)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l0.24Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l0.34Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l0.74cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Kemisk kommentar

Provet har dekanterats före analys av organiska parametrar.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-309996-01

EUSELI2-00831602
Í%SQbÂÂZUf7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-12100230Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,3

2020-12-09

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-12-09

Utskriftsdatum: 2020-12-16

2020-12-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2GV3

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C7Vattentemperatur vid provtagning a)*

KlartDekantering för organiska analyser b)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Kemisk kommentar

Provet har dekanterats före analys av organiska parametrar.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-309997-01

EUSELI2-00831602
Í%SQbÂÂZUg@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-12100231Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,3

2020-12-09

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-12-09

Utskriftsdatum: 2020-12-16

2020-12-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2GV4

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

AR-20-SL-309997-01

Í%SQbÂÂZUg@Î

EUSELI2-00831602

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

°C7Vattentemperatur vid provtagning b)*

mg/l0.0098Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.018Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000019Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00054Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0029Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00011Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0024Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0081Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0022Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

KlartDekantering för organiska analyser a)*

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Kemisk kommentar

Provet har dekanterats före analys av organiska parametrar.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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AR-20-SL-309997-01

Í%SQbÂÂZUg@Î

EUSELI2-00831602

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-028450-01

EUSELI2-00849544
Í%SQbÂÂa)/QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet, 10309424

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2021-02110056Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,8

2021-02-09

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-02-10

Utskriftsdatum: 2021-02-16

2021-02-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2GV1d(djup)

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C1Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l5.0Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l2.6cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-028451-01

EUSELI2-00849544
Í%SQbÂÂa)0ZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet, 10309424

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2021-02110057Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,8

2021-02-09

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-02-10

Utskriftsdatum: 2021-02-16

2021-02-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2GV2d(djup)

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C1Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l2.3Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l5.9cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l0.33trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l0.12Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-028452-01

EUSELI2-00849544
Í%SQbÂÂa)1cÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet, 10309424

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2021-02110058Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,8

2021-02-09

Mattias Andersson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-02-10

Utskriftsdatum: 2021-02-16

2021-02-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Garage_GV2

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C1Vattentemperatur vid provtagning a)*

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l2.1cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l2.3trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l30Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2019352 Sida : 1 av 3

WSP Sverige AB 10309424 Klocktornet Kungälvs kommunProjektKund : :

Mattias Andersson BeställningsnummerKontaktperson 10309424: :

Ullevigatan 19Adress Mattias AnderssonProvtagare: :

411 40 Göteborg Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-11-27  08:00:

E-post mattias.andersson@wsp.com 2020-11-30Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-12-04  15:07: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 2: :

HL2020SE-WSP-SVE0001 (OF190195)Offertnummer 2Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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2 av 3:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019352

WSP Sverige AB

Analysresultat

BH/GV4ProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2019352-001

2020-11-26Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Kundinformation
provvolym A-PSMP-VOLm³ 0.000100.0180 * PRMenu A1+VC mg----

Halogenerade alifater
1,1-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

diklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

kloroform A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

1,1-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

1,1,2-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

tetraklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

trikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

tetrakloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

vinylklorid A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0111 PRMenu A1+VC mg----

BH/GV5ProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2019352-002

2020-11-26Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Kundinformation
provvolym A-PSMP-VOLm³ 0.000100.0200 * PRMenu A1+VC mg----

Halogenerade alifater
1,1-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

diklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

kloroform A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

1,1-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

1,1,2-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

tetraklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

trikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

tetrakloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----

vinylklorid A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0100 PRMenu A1+VC mg----
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3 av 3:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019352

WSP Sverige AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Klientspecifik procedurA-PSMP-VOL*

Bestämning av volatila föreningar i luftprover.

Provtagning med kolrör.

Mätning utförs med GC-MS.

A-VOCGMS02

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163
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N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2102854 Sida : 1 av 3

WSP Sverige AB 10309424 Klocktornet Kungälvs kommunProjektKund : :

Mattias Andersson BeställningsnummerKontaktperson 10309424: :

Ullevigatan 19Adress Mattias AnderssonProvtagare: :

411 40 Göteborg Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-02-10  22:20:

E-post mattias.andersson@wsp.com 2021-02-19Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-02-25  16:46: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 1: :

HL2020SE-WSP-SVE0001 (OF190195)Offertnummer 1Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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2 av 3:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2102854

WSP Sverige AB

Analysresultat

Garage_porgas 1ProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2102854-001

2021-02-09Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Kundinformation
provvolym A-PSMP-VOLm³ 0.000100.0240 * PRMeny A1+VC mg----

Halogenerade alifater
1,1-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.1000.0230 PRMeny A1+VC mg± 0.0104

diklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.1000.507 PRMeny A1+VC mg± 0.101

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.1000.165 PRMeny A1+VC mg± 0.0579

kloroform A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

1,1-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0167 PRMeny A1+VC mg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

1,1,2-trikloretan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

tetraklormetan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

trikloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

tetrakloreten A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<0.0083 PRMeny A1+VC mg----

vinylklorid A-VOCGMS02mg/m³ 0.100<2.47 PRMeny A1+VC mg----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Klientspecifik procedurA-PSMP-VOL*

Bestämning av flyktiga organiska ämnen med gaskromatografi kopplat till FID och MS samt beräkningar av summor från 

uppmätta värden enligt CEN/TS 13649, NIOSH). Rapporteringsgränsen är valid för provtagen volym på ner till 0,002 m3.

A-VOCGMS02

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Ordernummer :

:Kund

ST2102854

WSP Sverige AB

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163
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1

Andersson, Mattias

Från: Ulrika Karlsson <Ulrika.Karlsson@alsglobal.com>
Skickat: den 12 mars 2021 15:14
Till: Andersson, Mattias
Ämne: Ang hög LOR för vinylklorid i ST2102854, Klocktornet Kungälvs kommun

Hej Mattias,
Jag har fått svar från labbet angående den höga rapporteringsgränsen för vinylklorid i detta prov ”Garage_porgas 1”
<2,47 mg/m3.
Det är något som stör analysen och utvärderingen av vinylklorid i provet. De är inte 100% säkra på vilken förening
det kan vara men lutar åt att det kan vara butan.
Men då vet du att det är en matrisstörning som vi trodde och att labbet inte kan komma längre ner i
rapporteringsgräns här tyvärr.

Trevlig helg,

Vänliga hälsningar /Kind regards,

Ulrika Karlsson
Client Service Manager
Stockholm

T +46 8 5277 5200 D +46 8 5277 5209
M +46 702269836

ulrika.karlsson@alsglobal.com
ALS Scandinavia AB
SE-182 36 Danderyd, Sweden

Right Solutions • Right Partner
www.alsglobal.se
www.alsglobal.com
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N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2015119 Sida : 1 av 3

WSP Sverige AB 10309424 Klocktornet Kungälvs kommunProjektKund : :

Mattias Andersson BeställningsnummerKontaktperson 10309424: :

Arenavägen 7Adress Mattias AnderssonProvtagare: :

121 88 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-10-12  22:00:

E-post mattias.andersson@wsp.com 2020-10-14Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-10-21  15:45: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 2: :

HL2020SE-WSP-SVE0001 (OF190195)Offertnummer 2Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Orderkommentar
Provtagningsgraden för vissa analyter beräknades från diffusionskoefficienten. Vänligen kontakta kundsupport för ytterligare 

information.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2015119

WSP Sverige AB

Analysresultat

C832HProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2015119-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Kundinformation
Provtagningstid A-PSMP-RADmin 1510100 * PRMenu A1 µg----

Halogenerade alifater
1,1-dikloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.250<0.250 PRMenu A1 µg----

diklormetan A-VOCGMS06µg/m³ 0.220<0.220 PRMenu A1 µg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.250<0.250 PRMenu A1 µg----

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.250<0.250 PRMenu A1 µg----

kloroform A-VOCGMS06µg/m³ 0.260<0.260 PRMenu A1 µg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS06µg/m³ 0.260<0.260 PRMenu A1 µg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS06µg/m³ 0.320<0.320 PRMenu A1 µg----

tetraklormetan A-VOCGMS06µg/m³ 0.3000.385 PRMenu A1 µg± 0.115

trikloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.290<0.290 PRMenu A1 µg----

tetrakloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.340<0.340 PRMenu A1 µg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS06µg/m³ 0.300<0.300 PRMenu A1 µg----

B6720ProvbeteckningMatris: LUFT

Laboratoriets provnummer ST2015119-002

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Kundinformation
Provtagningstid A-PSMP-RADmin 1510100 * PRMenu A1 µg----

Halogenerade alifater
1,1-dikloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.250<0.250 PRMenu A1 µg----

diklormetan A-VOCGMS06µg/m³ 0.220<0.220 PRMenu A1 µg----

trans-1,2-dikloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.250<0.250 PRMenu A1 µg----

cis-1,2-dikloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.250<0.250 PRMenu A1 µg----

kloroform A-VOCGMS06µg/m³ 0.260<0.260 PRMenu A1 µg----

1,2-dikloretan A-VOCGMS06µg/m³ 0.260<0.260 PRMenu A1 µg----

1,1,1-trikloretan A-VOCGMS06µg/m³ 0.320<0.320 PRMenu A1 µg----

tetraklormetan A-VOCGMS06µg/m³ 0.3000.354 PRMenu A1 µg± 0.106

trikloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.290<0.290 PRMenu A1 µg----

tetrakloreten A-VOCGMS06µg/m³ 0.340<0.340 PRMenu A1 µg----

1,2-diklorpropan A-VOCGMS06µg/m³ 0.300<0.300 PRMenu A1 µg----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Radiello - provtagningsvillkor klienten specificerarA-PSMP-RAD*

CZ_SOP_D06_03_153 (NIOSH) Bestämning av flyktiga organiska föreningar med hjälp av gaskromatografimetod

med upptäckt FID och MS och beräkning av flyktiga organiska föreningar summor från uppmätta värden och

resultat omräkning till volymen av luft

A-VOCGMS06
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:Kund

ST2015119

WSP Sverige AB

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-254383-01

EUSELI2-00805865
Í%SQbÂÂT#h+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-10070645Provnummer: Provtagningsdatum 2020-10-05

Provet ankom:

Övrigt fast materialMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-23

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Träd1

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg-h/kg< 0.0101,1,1-Trikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0401,1,2-Trikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,1-Dikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,2-Dikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,2-Diklorpropan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010cis-1,2-Dikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.040Diklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Tetrakloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Tetraklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.040trans-1,2-Dikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Trikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Triklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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AR-20-SL-254383-01

Í%SQbÂÂT#h+Î

EUSELI2-00805865

mg-h/kg< 0.10Vinylklorid a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-19569-02-00, DIN EN ISO/IE

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-254384-01

EUSELI2-00805865
Í%SQbÂÂT#i4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-10070646Provnummer: Provtagningsdatum 2020-10-05

Provet ankom:

Övrigt fast materialMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-23

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Träd2

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg-h/kg< 0.0101,1,1-Trikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0401,1,2-Trikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,1-Dikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,2-Dikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,2-Diklorpropan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010cis-1,2-Dikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.040Diklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Tetrakloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Tetraklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.040trans-1,2-Dikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Trikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Triklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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AR-20-SL-254384-01

Í%SQbÂÂT#i4Î

EUSELI2-00805865

mg-h/kg< 0.10Vinylklorid a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-19569-02-00, DIN EN ISO/IE

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-254385-01

EUSELI2-00805865
Í%SQbÂÂT#j=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10309424 Klocktornet

WSP Env. Förorenade områden 2 - 

Göteborg [3501]

Mattias Andersson

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-10070647Provnummer: Provtagningsdatum 2020-10-05

Provet ankom:

Övrigt fast materialMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-23

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Träd3

Provtagningsplats: 10309424 Klocktornet

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg-h/kg< 0.0101,1,1-Trikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0401,1,2-Trikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,1-Dikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,2-Dikloretan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.0101,2-Diklorpropan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010cis-1,2-Dikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.040Diklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Tetrakloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Tetraklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.040trans-1,2-Dikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Trikloreten a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

mg-h/kg< 0.010Triklormetan a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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AR-20-SL-254385-01

Í%SQbÂÂT#j=Î

EUSELI2-00805865

mg-h/kg< 0.10Vinylklorid a)USGS Scientif 

Investigations Report 

2004–5049(mod)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-19569-02-00, DIN EN ISO/IE

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-305853-01

EUSELI2-00830913
Í%SQbÂÂZ$))Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Kungälvs Kommun 10302494

WSP Env. Förorenade områden 2 - Göteborg 

[3501]

Michael Kouro

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-12090184Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,05-0,5

2020-12-07

Michael Kouro

Provet ankom:

JordMatris:

2020-12-08

Utskriftsdatum: 2020-12-11

2020-12-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2GV4

Provtagningsplats: 10302494

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts130Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.76Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.0Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.034Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Benso(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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AR-20-SL-305853-01

Í%SQbÂÂZ$))Î

EUSELI2-00830913

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Benso(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.45Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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AR-20-SL-305853-01

Í%SQbÂÂZ$))Î

EUSELI2-00830913

mg/kg Ts36Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mattias Andersson  (mattias.andersson@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-305867-01

EUSELI2-00830913
Í%SQbÂÂZ$7@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Kungälvs Kommun 10302494

WSP Env. Förorenade områden 2 - Göteborg 

[3501]

Michael Kouro

Box 13033

85122 GÖTEBORG Kundnummer: SL7653578

Provbeskrivning:

177-2020-12090185Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2-2,5

2020-12-07

Michael Kouro

Provet ankom:

JordMatris:

2020-12-08

Utskriftsdatum: 2020-12-11

2020-12-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2GV4

Provtagningsplats: 10302494

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%60.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Miljöteknisk markundersökning 20210330

AR-20-SL-305867-01

Í%SQbÂÂZ$7@Î

EUSELI2-00830913

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.015Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts76Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mattias Andersson  (mattias.andersson@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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EUSELI2-00830913

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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BILAGA 10

BYGGLOVSRITNING
- Klocktornet 1 (1960)
- Klocktornet 34 (1972)
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Klocktornet 1
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Klocktornet 34
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SLUTRAPPORT  
  
2021-11-22  
  
GBG VA-SYSTEM  
  
UPPDRAGSLEDARE: OVE NORDMARK 
HANDLÄGGARE: PER JONSSON, LINNEA LARSSON & ANN JANSSON 
GRANSKARE: CHARLOTTA BERGLUND LEISSNER & TOVE LINDFORS 
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Sammanfattning 
Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Klocktornet 1, 
34 och 37. På uppdrag av kommunen har Sweco tagit fram föreliggande dricks-, spill- och 
dagvattenutredning, samt skyfallsanalys för detaljplaneområdet. 

Planområdet omfattar ca 0,3 ha och är bebyggt idag. Det är beläget mellan de norra 
delarna av Strandgatan och Västra gatan mitt emot Kungälvs kommunhus. Det finns idag 
två förslag till utformning av ny bebyggelse där det ena förslaget innebär bibehållanden 
av en del av nuvarande bebyggelse och det andra förslaget helt ny bebyggelse i 
planområdet. Föreslagen bebyggelse kan komma att omfatta ca 75 st. nya lägenheter, 
samt handel/centrumverksamhet. 

Området har idag en befintlig VA-försörjning och denna bedöms inte behöva förändras, 
utan tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga VA-ledningar som har god 
kapacitet. Det finns också goda möjligheter till brandvattenförsörjning. 

Beträffande dagvattenhanteringen kommer den att förbättras när fler grönytor skapas i 
det nya planförslaget jämfört med nuvarande utformning, där hela området består av 
hårdgjorda ytor. Dagvattenhanteringen föreslås kombineras med planteringar på 
gårdsbjälklaget, antingen med någon form av grön takbeläggning eller regnbäddar i syfte 
att erhålla utjämning och rening av dagvattnet. 

För utjämning av dagvatten krävs en effektiv volym om ca 35–75 m3, som då tillgodoser 
utjämning vid nederbörd med återkomsttiden 30 år. En utjämningsanordning minskar 
också belastningen på den intilliggande huvudledningen i Strandgatan (BTG 600 mm), 
vilken dock har en relativt god kapacitet. Sweco rekommenderar därför en anslutning av 
fastighetens dagvatten till denna ledning framför anslutning västerut till befintlig BTG 380 
mm ledning. 

Den planerade exploateringen innebär ingen ökning av föroreningsbelastningen i 
dagvattnet, tvärtom en minskning vilket är positivt för recipienten Nordre älv och dess 
miljökvalitetsnormer. Utgående dagvattenserviser bör dock förses med 
avstängningsanordningar för förhindrande av släckvattenutsläpp från fastigheten i 
händelse av brand. 

Planområdet är inte instängt och skall inte behöva drabbas vid skyfall om byggnaderna 
höjdsätts på normalt sätt (minst 0,3 m ovan gata). Infarten till det underjordiska 
parkeringsgaraget kommer i samband med exploateringen överbyggas med ett torg.  
Detta innebär att skyfallsrisken försvinner, under förutsättning att marken vid infarten 
höjdsätts så att inget vatten rinner ner i garaget. Vid planutförande med inbyggd 
innergård bör denna ha en öppen portal för att möjliggöra ytledes avledning av dagvatten 
i händelse av skyfall. 
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1 Inledning 
Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Klocktornet 1, 
34 och 37. På uppdrag av kommunen har Sweco tagit fram föreliggande dricks-, spill- och 
dagvattenutredning, samt skyfallsanalys för detaljplaneområdet. 

Planområdet omfattar ca 2 600 m2 och är beläget mellan Strandgatan och Västra gatan, 
precis söder om cirkulationsplatsen mot Uddevallavägen. Se Figur 1 där planområdets 
läge framgår. 

 
Figur 1: Översiktskarta som visar planområdets läge med svart linje. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och 
handel/centrumverksamhet. 
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Det finns två förslag till utformning av kvarteret. Alternativ 1 är ett bevarandeförslag som 
innebär att bostadskroppen i den östra delen av kvarteret bevaras och byggs på. 
Förslaget rymmer nya bostäder mot Strandgatan och Norra Gränden. Alternativ 2, 
nybyggnadsförslaget, innebär att kvarteret rivs och ersätts med ny bostadsbebyggelse 
med handel/centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och 
Strandgatan. Det finns ett parkeringsgarage under befintlig byggnad med infart på 
grannfastigheten, som har samma fastighetsägare. 

En preliminär version av illustrationsplanen som visar båda alternativen framgår av Figur 
2. I båda förslagen är innergården upphöjd till ett gårdsbjälklag. I Alternativ 1 är det 
endast den sydvästra grönytan som ska användas för utemiljö. 

 
Figur 2: Två alternativ till preliminär illustrationsplan. Daterad 2021-08-17.  
Erhållen av Kungälvs kommun. 

1.1 Underlag 
Följande har utgjort grund i utredningen: 

- 20210825 Plankarta koncept (pdf) och 20210817 Plankarta AKTIV (dwg) 
(erhållen 2021-09-09) 

- 20200928 Grundkarta med höjdkurvor Klocktornet 1 m.fl. bearbetad  
(erhållen 2021-09-09) 

- Sammanställning av miljöfaktorer inom Planprogram för Nytorgstaden  
(erhållen 21-09-09) 

- VA-karta _OSL 18_8 Nytorgstaden VSD 2021-09-17 i dwg  
(erhållen 2021-09-29) 
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- Konsekvensanalys beträffande VA-anslutning av tillkommande bebyggelse i den 
östra delen av Kungälvs tätort, inkl. Kompletterande utredning – dagvattenkvalitet 
(Sweco, 2017-11-10) 

- Framtida belastning Älvparken avloppspumpstation (Sweco, 2017-09-04) 

- VSD-utredning Detaljplan för parkeringshus och bostäder inom Gärdet 1:3 
(Sweco, 2018-10-29) 

- VSD-utredning för detaljplan Klocktornet 33 samt del av Gärdet 1:3  
(Sweco, 2018-05-14) 

- PM – Nytorgstaden (konsekvensanalys exploatering) (Sweco, 2018-06-15) 

- Underlag från dricksvattenmodell via WSP (modell med debitering från 2019) 

- Dagvattenplan, Kungälvs kommun KS 2013/1902-47 

- Svenskt Vattens publikationer P110 och P114 

2 Kommunal dagvattenpolicy och dagvattenhandbok 
Kungälvs kommun har tagit fram en dagvattenplan i tre delar; dagvattenpolicy, 
dagvattenhandbok och åtgärdsförslag. Dagvattenhandboken berör hur dagvatten ska 
hanteras inom kommunen till följd av bl.a. klimatförändringar, aktiv förtätning och 
exploatering inom kommunen. 

2.1 Dimensioneringskrav 
Dimensioneringskrav för nya dagvattensystem har i dagvattenhandboken beslutats följa 
Svenskt Vattens publikation P110, vilka kan ses i Tabell 1. Instängda områden ska idag 
undvikas att bebyggas. I de fall områdena ändå bebyggs, krävs det en genomtänkt 
planering gällande bl.a. höjdsättning och översvämningsytor för att säkerställa skydd mot 
skador på byggnader. Trög, ytlig avledning av dagvatten förespråkas och medvetna 
materialval ska göras. 
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Tabell 1: Minimikrav på återkomsttid vid utformning av nya dagvattensystem  
(ur P110, Svenskt Vatten, 2016).

 

2.2 Fördröjningskrav 
Krav på fördröjning ska ställas utifrån nedströms system och mottagande recipients 
känslighet. I bedömningen ska platsspecifika förutsättningar, miljömässiga faktorer och 
kostnadseffektivitet vägas in. Enligt ställningstagande i den kommunala dagvattenpolicyn 
ska fördröjningskrav i första hand ställas inom fastighet/kvartersmark vid nyexploatering 
och ombyggnad. 

Då erforderlig fördröjningsvolym inte kan beräknas utifrån platsspecifika egenskaper ska 
något av följande alternativ användas: 

1. Fördröjningsvolym på 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta 
2. Fördröja dimensionerande nederbörd med 10-års återkomsttid och 1,25 i 

klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s, ha 

I denna utredning har fördröjningsvolymer beräknats utifrån Alternativ 2. 

2.3 Reningskrav 
Krav på rening av dagvatten ställs för att säkerställa att miljökvalitetsnormer (MKN) 
uppfylls i kommunens vattenförekomster. I dagvattenhandboken anges riktvärden för 
föroreningshalter i nyexploaterade områden samt målvärden för befintliga områden. 
Emellertid kan Miljöenheten alltid förelägga om lägre/högre tillåtna utsläppshalter utifrån 
förutsättningarna i den mottagande recipienten och dess prognos att uppfylla MKN. 
Tabell 2: Kategorisering av föroreningskoncentration i dagvatten från olika områden  
(Kungälvs kommuns dagvattenhandbok, 2017) 

 

Recipienterna ska klassificeras enligt klasserna; Mycket känslig, Känslig och Mindre 
känslig utifrån tillgänglig information i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).  
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Den aktuella recipienten Nordre älv är enligt VISS klassad till måttlig ekologisk status 
respektive ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen anger att den ekologiska statusen 
ska vara god 2021 och den kemiska statusen ska vara god exklusive överallt 
överskridande ämnen (kvicksilver och bromerad difenyleter). Ny miljökvalitetsnorm är 
under framtagande. Recipienten klassas som känslig av kommunen. 

Parkmark och GC-vägar är undantagna reningskrav och finns därför inte med i listan. 

2.4 Säkerhetsnivåer för höjdsättning av bebyggelse och infrastruktur 
Kungälvs kommun har inte beslutat angående vilka säkerhetsnivåer för höjdsättning av 
olika bebyggelsetyper och infrastruktur som ska gälla. Säkerhetsnivåerna ska ha 
utgångspunkt i respektive områdes samspel med hav och vattendrag enligt kommunens 
dagvattenhandbok. 

3 Befintliga förhållanden 

3.1 Topografiska förhållanden 

Befintlig terrängmodell enligt nationella höjdmodellen kan ses i Figur 3 nedan. 

 
Figur 3: Höjdmodell där planområdesgränsen är markerad med svart linje. Källa: Scalgo Live 2021. 
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3.2 Geotekniska förutsättningar 
Enligt SGU:s jordartskarta, se Figur 4, består marken inom planområdet av postglacial 
sand (orangea områden i kartan nedan) och postglacial finlera (gula områden i kartan 
nedan). Berg (röda områden i kartan nedan) finns i närområdet. Postglacial sand har 
goda egenskaper vad gäller infiltration. Det har däremot inte vare sig berg eller lera. 

På grund av parkeringsgaraget föreslås ändå ingen infiltration av dagvatten. 

 
Figur 4: Klipp från SGU:s jordartskarta över området. Svart linje markerar ungefärlig 
planområdesgräns. 
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3.3 Potentiellt förorenade områden 
Enligt Länsstyrelsens karta för potentiellt förorenade områden finns platser med stor risk 
strax utanför området. Se Figur 5 nedan. 

 

Figur 5: Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsens karta. 
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3.4 Befintlig dricksvattenförsörjning 

3.4.1 Befintlig dricksvattenanläggning 

Dricksvattennätet i anslutning till planområdet bedöms som väl utbyggt med hög 
kapacitet. Huvudsakligen sker vattenförsörjningen norrifrån via en 225 mm PVC-ledning i 
Uddevallavägen. Försörjning sker även väster ifrån via en 200 mm SEGJ-ledning i 
Ytterbyvägen. De aktuella fastigheternas förbindelsepunkter är mot Västra gatan där det 
ligger en 150 mm GJJ-ledning. 

3.4.1.1 Trycknivå 

Trycknivån i området styrs främst av vattennivån i Munkegärde högreservoar, belägen ca 
1,9 km norr om planområdet. Högreservoaren har en total volym om ca 2 200 m3 och en 
normal nivåvariation på ca +67 – 68 m. Vid låg reservoarnivå antas trycknivån vara ca 
+65 m. Friktionsförlusterna vid matning fram till framtida planområde bedöms som små 
och bedöms följa reservoarens nivåvariation. 

3.4.1.2 Brandposter 

Inom 50 meter från planerat planområde finns tre brandposter. Enligt underlag från 
Kungälvs kommun är kapaciteten i respektive brandpost högre än 20 l/s. 

3.4.2 Befintlig dricksvattenförbrukning 

Enligt debiteringsregister från 2019 uppgick medelförbrukningen till ca 0,2 l/s. Enligt 
uppgifter från Kungälvs kommun är antal bostäder i området 24 st. I Tabell 3 har antal 
personekvivalenter (pe) beräknats med antagandet om 2,0 personer per bostad. 
Maxförbrukning om 2,0 l/s har bestämts som momentanförbrukning och baseras på ett 
sannolikt flöde uppskattat utifrån antalet tappställen inom området, i enlighet med 
Svenskt Vattens publikation P114 och Boverkets rekommendationer. 

Tabell 3. Debiterad medförbrukning 2019 och bedömning av antal bostäder och personer. 

Förbruknings-
typ 

Antal 
bostäder 

Antal pe 
Medeldygn 

(l/s) 

Maxtimme-
medeldygn 

(l/s) 

Momentan-
förbrukning 

(l/s) 

Flerbostadshus 24 48 0,2 0,5 2,0 
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3.5 Befintlig spillvattenavledning 

3.5.1 Befintlig spillvattenanläggning 

Spillvatten från aktuella fastigheter avleds västerut till en 400 mm BTG-ledning i 
Strandgatan för vidare avledning med självfall till Älvparken huvudavloppspumpstation. 
Från tidigare uppdrag finns kännedom om att det är mycket tillskottsvatten i 
spillvattensystemet i de centrala delarna av Kungälv. 

3.5.2 Befintliga spillvattenflöden 

Befintliga spillvattenflöden antas vara liknande som den debiterade 
dricksvattenförbrukningen, vilket ger ett medelflöde om ca 0,2 l/s och maxflöde om 2 l/s. 
Tillskottsvatten om ca 0,2 l/s har beräknats utifrån den totala arean kvartersmark och 
schablonvärden i den övre skalan hämtade från Svenskt Vattens publikation P110.  

Det rekommenderas att bef. interna ledningar och servisledningar som ev. behålls 
kontrolleras avseende kondition i syfte att minimera inläckage. 

Utöver förbrukning och ev. framtida tillskottsvattenpåverkan har även en 
säkerhetsmarginal på 50 % använts, enligt rekommendation i P110. Dimensionerande 
flöden antas uppgå till ca 3,3 l/s och beräkningarna framgår av Tabell 4. 
 

Tabell 4. Beräkning befintliga spillvattenflöden Klocktornet. 

Bebyggelse 
Medelflöde 

(l/s) 
Maxflöde 

(l/s) 
Tillskottsvatten 

(l/s) 

Maxflöde+tillskottsvatten 
+säkerhetsmarginal 1,5 

(l/s) 

Befintligt 0,2 2,0 0,2 3,3 

 

3.6 Befintlig dagvattenavledning 
Hela fastigheten är idag bebyggd med takytor och några mindre asfalterade ytor.  
Den befintliga hårdgörningsgraden har bedömts till 90 %. 

Av erhållet underlag framgår inte var dagvattenservisen är belägen, men det finns 
dagvattenledningar både i Strandgatan (600 BTG) och Västra gatan (300 BTG). Systemet 
avleds söderut till recipienten Nordre älv. 

3.6.1 Befintliga dagvattenflöden  

Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell 
som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens 
publikation P110. I beräkningen används en regnvaraktighet på 10 min före exploatering. 
Resultatet kan ses nedan i Tabell 5. 
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Tabell 5: Dagvattenflöden (exklusive klimatfaktor) före exploatering. 

Flöden med varaktighet 10 min 10-årsregn 30-årsregn 

Hela området 55 l/s 80 l/s 

 

4 Framtida förhållanden 

4.1 Föreslagen dricksvattenförsörjning 

4.1.1 Framtida dricksvattenförbrukning 

Framtida förbrukning har beräknats med antagandet om en specifik medelförbrukning på 
180 l/pe,dygn, och 2 personer per bostad. I den specifika medelförbrukningen ingår 
schablontillägg för verksamheter. Enligt underlag från Kungälvs kommun är tillkommande 
bostäder i området ca 75 st. vilket ger ett tillskott på ca 150 personer. Medelförbrukningen 
beräknas öka från idag ca 0,2 l/s (2019) till ca 0,5 l/s. Maxförbrukningen beräknas öka 
från ca 2,0 l/s till 5,0 l/s. Se Tabell 6 för beräkning av framtida dricksvattenförbrukning vid 
Klocktornet. 

Tabell 6. Beräkning framtida dricksvattenförbrukning Klocktornet. 

Bebyggelse 
Antal 

bostäder 
Antal pe 

Medeldygn 
(l/s) 

Maxtimme-
medeldygn 

(l/s) 

Momentan 
förbrukning 

(l/s) 

Befintligt 24 48 0,2 0,5 2,0 

Tillkommande 75 150 0,3 1,0 3,0 

Summa 99 198 0,5 1,5 5,0 

 

4.1.2 Föreslagen dricksvattenanläggning 

För bedömning om tillkommande bostäder kan försörjas med dricksvatten har 
kommunens hydrauliska dricksvattenmodell använts. Tillkommande bostäder och 
beräknad medelförbrukning har lagts in i modellen och faktorer för att uppnå beräknat 
maxflöde. Den befintliga förbrukningen inom området har antagits vara kvar. Förutom 
Klocktornet har även Kungälvs kommuns planer på exploatering fram till 2025 lagts in. 

Syftet med modellberäkningarna var att kontrollera eventuella begränsningar i systemet 
för försörjning av planområdet. Modellresultat har analyserats med avseende på 
trycknivåer och vattenhastigheter. Beräkningarna styrker antagandet att 
dricksvattenanläggningen i anslutning till planområdet har hög kapacitet. Befintlig 
dricksvattenanläggning bedöms kunna tillgodose framtida vattenbehov för planområdet 
utan åtgärder. Befintliga serviser föreslås nyttjas.  
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Att upprätta nya förbindelsepunkter mot Strandgatan är inte önskvärt med anledning av 
cellplast i gatan som försvårar anslutning mot befintlig dricksvattenledning. 

I tidigare utredningar finns det förslag på att förstärka ledningssystemet i Ytterbyvägen 
och vidare längs Västra gatan. Detta skulle ytterligare förbättra försörjningen till 
planområdet. 

4.1.2.1 Trycknivå 

Modellberäkningar styrker antagandet om låga friktionsförluster mellan Munkegärde 
högreservoar och Klocktornet. Detta innebär att trycknivån i området följer reservoarens 
nivåvariation. Med en bedömd lägsta reservoarnivå om ca +65 m, och med en erforderlig 
marginal om lägst 25 mvp, kan tappställen upp till +40 m försörjas. Marknivån i området 
är ca +10 m, vilket innebär att ca 9 våningar kan vattenförsörjas utan att ytterligare 
tryckstegring krävs. För aktuell plan är det planerat 5 våningar. 

4.1.2.2 Brandvattenförsörjning 

Kommunens uppgifter kring uttagskapacitet har kontrollerats med kommunens 
hydrauliska dricksvattenmodell. Resultatet av modellberäkningarna visar att ett 
vattentryck om minst 15 mvp kan erhållas ovan brandposter i området (exkl. förluster i 
brandposten) vid erforderligt uttag om 20 l/s. Vid beräkningarna har det förutsatts 
maxtimme-medeldygnsförbrukning i området. 

4.2 Föreslagen spillvattenavledning 

4.2.1 Framtida spillvattenflöden 

Framtida spillvattenflöden antas vara liknade som beräknad dricksvattenförbrukning vilket 
ger ett medelflöde på ca 0,5 l/s och ett maxflöde på 5,0 l/s. Inget tillskottsvatten antas 
tillkomma. En säkerhetsmarginal på 50 % har använts, enligt rekommendation i Svenskt 
Vattens publikation P110. Dimensionerande flöden antas uppgå antas uppgå till ca 8 l/s 
och beräkningarna framgår av Tabell 7. 

Tabell 7. Beräkning framtida spillvattenflöden Klocktornet. 

Bebyggelse 
Medelflöde 

(l/s) 
Maxflöde 

(l/s) 
Tillskottsvatten 

(l/s) 

Maxflöde+tillskottsvatten 
+säkerhetsmarginal 1,5 

(l/s) 

Befintligt 0,2 2,0 0,2 3,3 

Tillkommande 0,3 3,0 - 5,0 

Summa 0,5 5,0 0,2 8,3 
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4.2.2 Föreslagen spillvattenanläggning 

Inga åtgärder föreslås på befintlig spillvattenanläggning. Befintliga serviser antas kunna 
nyttjas. Om nya förbindelsepunkter upprättas bör de utformas så att avledning sker mot 
Strandgatan. Smältvatten och tvättvatten från garage är förorenat och ska ledas till 
spillvattensystemet. Inget dräneringsvatten får anslutas till spillvattensystemet. Beroende 
av källarnivåer kan pumpning vara aktuellt för dräneringsvatten, vilket utreds i 
detaljprojekteringsskedet. Beräknat tillkommande spillvattenflöden bedöms inrymmas i 
befintligt spillvattennät. Dock finns det en stor osäkerhet gällande 
tillskottsvattenbelastningen i området. 

4.3 Framtida dagvatten- och skyfallsförhållanden 
Den planerade exploateringen inom planområdet innebär att befintlig byggnad ersätts 
med byggnader som är mindre till ytan och att grönytor skapas. Detta innebär att 
dagvattensituationen inom området förbättras genom minskad hårdgörningsgrad. 

Planområdet omfattar endast kvartersmark. Kvartersmarken antas enligt uppskattning 
från illustrationsplan bli hårdgjord till 75 %. Efter exploatering blir den reducerade arean 
ca 1 850 m2, vilket medför en sammanvägd avrinningskoefficient på drygt 0,7. 

4.3.1 Framtida dagvattenflöden  

Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell 
som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens 
publikation P110. En klimatfaktor på 1,25 har använts för anpassning till ett troligt 
framtida klimat. I beräkningen används en regnvaraktighet på 10 min efter exploatering.  

Beräkningar görs både för hela planområdet och för en situation där endast hälften av 
takytorna leds mot innergårdarna. I nuläget är det oklart hur takytorna kommer utformas 
och hur stuprören kommer anslutas. Förslagsvis ansluts så stora takytor som möjligt mot 
innergårdarna, via invändiga stuprör där det behövs. Oavsett om samtliga stuprör ansluts 
mot innergårdarna eller ej är det ett mer rimligt scenario att räkna på att hängrännor och 
stuprör är överbelastade vid ett 30-årsregn och att en del av vattnet aldrig når 
innergårdarna. 

Resultatet kan ses nedan i Tabell 8. 

Tabell 8: Dagvattenflöden (inklusive klimatfaktor) efter exploatering. 

Flöden med varaktighet 10 min 10-årsregn 30-årsregn 

Hela planområdet 55 l/s 75 l/s 

Innergård(ar) och hälften av takytorna 30 l/s 40 l/s 
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4.3.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Fördröjningsåtgärderna är dimensionerade för ett utgående flöde av 15 l/s·ha enligt 
riktlinjerna i dagvattenhandboken. Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den 
mest kritiska perioden utgör den erforderliga fördröjningsvolymen. Intensitet, maxflöde 
och magasinsvolym beräknas för varaktigheter från 10 minuter till 4 dygn. Den maximala 
magasinsvolymen under detta tidsspann väljs sedan som dimensionerande.  

Beräknad erforderlig utjämningsvolym för ett 30-årsregn kan ses i Tabell 9 nedan.  

Tabell 9: Erforderlig fördröjningsvolym. 

Erforderlig fördröjningsvolym 30-årsregn 

Hela planområdet 75 m3 

Innergård(ar) och hälften av takytorna 35 m3 

 

4.3.3 Skyfall och instängda lågpunkter  

Verktyget Scalgo Live används som analysverktyg för utredningen. Scalgo Live är ett 
GIS-baserat beräkningsverktyg som bygger på analys av terrängdata från nationella 
höjddatabasen. Med Scalgo Live kan man visualisera avrinningsområden samt 
flödesvägar. Modellen beräknar även hur vatten ställer sig i lågpunkter i terrängen, utan 
koppling till någon viss regnvolym. Modellen tar inte hänsyn till infiltration eller eventuella 
ledningsnät. Utbredning av lågpunkter samt flödesvägar visas i Figur 6.  

 
Figur 6: Utbredning av lågpunkter samt flödesvägar. Källa: Scalgo Live 2021. 
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Som flödesvägarna visar ligger planområdet på en vattendelare, mellan två 
avrinningsområden. Själva planområdet är i nuläget inte utsatt ur 
översvämningssynpunkt. Dock finns en översvämningsrisk på grund av det underjordiska 
parkeringsgaraget med infart på grannfastigheten. I samband med exploateringen ska 
infarten överbyggas med ett torg. Detta innebär att skyfallsrisken försvinner, under 
förutsättning att marken vid infarten höjdsätts så att inget vatten rinner ner i garaget. 

Eftersom dagvattenflödena från området kommer att minska efter exploatering finns det 
ingen risk att området bidrar till ökad översvämningsrisk nedströms. 

I Alternativ 2 i illustrationsplanen finns en innergård som ser ut att vara instängd. Det är 
viktigt att den i så fall utformas med en öppen portal, så att vattnet har en väg ut från 
innergården. Annars skapas en ny instängd lågpunkt som innebär en översvämningsrisk i 
samband med skyfall eller igensättning av ledningar. 

4.3.4 Rening av dagvatten 

De vanligaste föroreningarna i dagvatten är olja, metaller och näringsämnen i form av 
kväve och fosfor. Föroreningarna uppstår vanligen på trafikerade ytor såsom parkeringar, 
vägar och lokalgator. Dagvatten från takytor innehåller normalt sett inte stora mängder 
föroreningar. 

Belastningen av föroreningar i dagvattnet som planområdet genererar har beräknats med 
verktyget StormTac (v20.2.3), där beräknade föroreningshalter utgår från schabloner för 
hur stor föroreningsbelastningen en viss typ av markanvändning kan ha. 

Med anledning att planerad exploatering inte kommer förändra markanvändningen inom 
planområdet märkbart ligger förändringen i föroreningsbelastning inom StormTacs 
felmarginal. Modellerad föroreningsbelastning från planområdet redovisas och jämförs 
mot de riktvärden som Kungälv kommun satt upp. Tack vare tillkomsten av fler grönytor 
och att asfalterade ytor ersätts med byggnader i samband med exploateringen kan man 
med säkerhet säga att föroreningsbelastningen från planområdet minskar efter 
exploatering, även om den skillnaden ej kunnat ses i modellering. 

4.3.4.1 Osäkerheter i föroreningsberäkningarna 

Beräkningar med StormTac ger upphov till osäkerheter i föroreningskoncentrationerna. 
Detta beror på att föroreningskoncentrationerna kan variera stort även från samma 
avrinningsområde mellan olika regn och snösmältningshändelser. Därför kan 
koncentrationerna under ett specifikt regn avvika signifikant från medelvärdet som 
beräknats med StormTac. Samma gäller reningsgraden för dagvattenanläggningar.  
Även här varierar reningsgraden i procent mycket mellan olika regnhändelser. 
Anledningar till dessa variationer är bland annat olika årstider och väderförhållanden 
(regnintensitet, temperatur, växtlighet, mm.) och regnförhållanden (regnintensitet, längd 
torrperiod sedan förra regn, mm.). 
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Förutom detta varierar dataunderlaget i StormTacs databas. Medan till exempel vissa 
tungmetaller, suspenderat material och näringsämnena kväve och fosfor har undersökts i 
ett stort antal studier är dataunderlaget för andra föroreningar begränsat. Samma gäller 
för olika markanvändningar; för vissa mer allmänna markanvändningar finns ett brett 
dataunderlag, för andra mer specifika bara några enstaka mätvärden. 
Ytterligare en osäkerhet i modelleringen är att planområdet endast består av takytor och 
innergård och alltså inga gator eller parkeringsytor. Det är vägdagvatten som innehåller 
de största föroreningsmängderna. Modellen tar inte hänsyn till att detta specifika område 
inte innehåller några gator eller parkeringsytor, varför föroreningsmängderna överskattas. 

Därför medför föroreningsberäkningen en ganska hög osäkerhet vilket bör beaktas när 
resultaten nedan tolkas. Eftersom det dock inte finns andra enkla modeller över 
föroreningsbelastningen att tillgå bedöms StormTac-beräkningen trots dess osäkerhet 
som en lämplig metod. Osäkerheten behöver dock beaktas när/innan slutsatser dras. 

4.3.4.2 Föroreningsberäkningar och rekommendationer 

Beräknade föroreningshalter kan ses nedan i Tabell 10. 
Tabell 10:. Modellerade föroreningshalter från framtida område jämfört med Kungälv kommuns 
riktvärden för dagvattenkvalitet. Röda celler visar föroreningshalter som överstiger riktvärde. 

Ämne Modellerad föroreningstransport  
- Före rening 

Uppsatta 
riktvärden  

Fosfor (P) 150 µg/l 150 µg/l 
Ammoniumkväve (NH4) 700 µg/l 2 500 µg/l 
Bly (Pb) 3 µg/l 14 µg/l 
Koppar (Cu) 8 µg/l 15 µg/l 
Zink (Zn) 25 µg/l 60 µg/l 
Kadmium (Cd) 0,6 µg/l 0,4 µg/l 
Krom (Cr) 3 µg/l 15 µg/l 
Nickel (Ni) 4 µg/l 20 µg/l 
Kvicksilver (Hg) 0,003 µg/l 0,05 µg/l 
Arsenik (Ag) 3 µg/l 15 µg/l 
Oljeindex (olja) 0,02 mg/l 1 mg/l 
PCB 0,02 µg/l 14 µg/l 
TBT 0,002 µg/l 0,001 µg/l 
Irgarol -* 0,00215 µg/l 
Diuron 0,02 µg/l 0,1 µg/l 
PFOS -* 0,65 ng/l 
Bensen 0,07 µg/l 10 µg/l 
BOD/COD 0,1 0,3 
TOC 8 mg/l 20 mg/l 
Suspenderat material (SS) 22 mg/l 40 mg/l 
Turbiditet -* 50 FTU 

*saknas i StormTacs databas 
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Den modellerade föroreningshalten i planområdets dagvatten visar på att det är strax 
över riktvärden för kadmium och TBT, medan resten är under sitt riktvärde. TBT är ett 
bekämpningsmedel och bedöms inte vara lika närvarande i dagvattnet från ett 
innerstadsbostadsområde som modelleringen föreslår. Därför är det enbart rening av 
kadmium som är i fokus. 

För att rena dagvattnet krävs inga större åtgärder. Genom att uppnå en reningsgrad på 
cirka 30 % för kadmium renas dagvattnet till en kvalitet under riktvärde. Det bör dock 
noteras att osäkerheten är kring 35 % för aktuell modellering. 

Förslagsvis räcker det med en enklare typ av rening i grönytor och planteringar för att 
uppnå erforderlig reningsgrad, vilket redovisas av Tabell 11. Schablonvärdena redovisar 
inte alla föroreningar, men visar vilken genomsnittlig nivå reningsgraden ligger på för 
aktuell förorening kadmium. 

Tabell 11: Reningseffekter hämtade från StormTacs databas. Röda värden är osäkra värden. 

Ämne Översilningsyta [%] Regnbädd [%] 

Fosfor (P) 40 65 
Kväve (N) 30 40 
Bly (Pb) 55 80 
Koppar (Cu) 55 65 
Zink (Zn) 50 85 
Kadmium (Kd) 55 85 
Krom (Cr) 45 55 
Nickel (Ni) 45 75 
Kvicksilver (Hg) 20 80 
Suspenderat material (SS) 70 80 
Olja 80 70 
Bens[a]pyren (BaP) 70 85 

 
Genom att utforma någon typ av grönyta eller plantering som tar hand om planområdets 
dagvatten kan dess kvalitet renas till under riktvärde, med viss respekt för felmarginaler i 
modelleringen. Recipienten Nordre älv bedöms inte påverkas negativt av exploateringen. 

4.4 Principförslag till dagvatten- och skyfallshantering 
Grundprincipen för att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att 
byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken. Dagvattenflöden ska 
begränsas genom fördröjning och dagvattnets föroreningsbelastning ska minskas genom 
naturlig rening på väg till recipient. Öppna dagvattenlösningar förespråkas därför i så stor 
utsträckning det är möjligt för att uppnå en hållbar dagvattenhantering.  
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Öppna lösningar kan beroende på utformning medföra både trög avledning, fördröjning, 
rening och infiltration. De är därför att föredra framför konventionella system med 
ledningar och brunnar. 

Enligt ställningstagande i den kommunala dagvattenpolicyn ska fördröjningskrav i första 
hand ställas inom fastighets-/kvartersmark vid nyexploatering och ombyggnad. Den här 
planen innehåller endast kvartersmark, vilket innebär att det är den enda möjliga platsen 
för dagvattenhantering. Eftersom ett gårdsbjälklag ska anläggas medför det särskilda 
krav på dagvattenhanteringen. Det är t.ex. inte möjligt att infiltrera dagvatten och 
fuktsäkerheten måste garanteras. 

Det är viktigt att beakta att så många av byggnadernas stuprör som möjligt ska kunna 
ledas ytligt mot gårdsbjälklaget för att kunna omhänderta så stor del av dagvattnet som 
möjligt. Volymen som behöver fördröjas är ca 35–75 m3 för ett 30-årsregn, beroende på 
hur taken utformas. Det är en liten volym som ska fördröjas och det finns goda 
möjligheter att skapa den volymen utan att inskränka möjligheterna att nyttja ytan för 
andra ändamål. Olika förslag till hur fördröjning och rening kan ske presenteras i 
kommande stycken. Eftersom det inte står klart hur kvartersmarken kommer utformas ges 
endast översiktliga utformningsexempel. Det alla förslag har gemensamt är att de 
kombinerar grönska med dagvattenhantering för en ökad biologisk mångfald, förbättrad 
luftkvalitet, ökade estetiska värden och ett minskat bevattningsbehov. Förslagen kan 
kombineras och då kan ytbehovet av respektive lösning minskas.  

Efter dagvattenhantering inom tomtmark föreslås avledning via dagvattenservis i västlig 
riktning mot befintlig BTG 600 mm ledning i Strandgatan, som har god kapacitet. Befintlig 
BTG 380 mm ledning norr om detaljplanen är idag överbelastad och kan eventuellt 
behöva läggas om. Detta bör dock utredas vidare om anslutning ska ske dit.  

4.4.1 Grön takbeläggning 

Grön takbeläggning är ett samlingsnamn för levande växtlighet på tak. Gröna tak skapar 
inte bara en mer naturlig stadsmiljö utan har en fördröjande effekt på mindre regn. 
Vanligtvis läggs tunna gröna tak och i genomsnitt ger dessa en avrinningskoefficient på 
0,5 till skillnad från vanliga tak som har en avrinningskoefficient på 0,9. Enligt Svenskt 
Vattens P105 tar ett tunt grönt tak upp ca 50 % av årsnederbörden. Mindre regnskurar 
tas upp helt medan mer långvariga regn rinner av taket. Ju mindre taket lutar desto mer 
av regnet kan tas upp. Tjockare gröna tak tar upp än mer av nederbörden.  

Grön takbeläggning är ett alternativ som kan användas på delar av gårdsbjälklaget. För 
att göra ytan mer användbar kan ett trädäck anläggas ovanpå. Om illustrationsplanens 
alternativ 1 väljs kan hela den östra grönytan anläggas som ett grönt tak, eftersom den 
inte ska användas som utemiljö. 

För att den gröna takbeläggningen inte ska bidra till ökade halter av näringsämnen bör 
gödsling undvikas. 
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4.4.2 Planterbart bjälklag 

Gårdsbjälklaget kan utformas som ett planterbart bjälklag: ett så kallat intensivt grönt tak. 
Det är ett bra sätt att få in grönska på gårdsbjälklaget samtidigt som dagvattnet 
omhändertas. Dagvattnet leds då från stuprören till planteringsytorna. 

Beroende på vilken växtlighet som ska planteras krävs olika tjocklek och utformning av 
jordlagret. Det begränsade jorddjupet medför att jorden lättare torkar ut och att 
växtligheten kan behöva bevattnas. Samtidigt måste en god avvattning säkerställas 
under blötare perioder. Detta ställer höga krav på jordmaterialet och att växter väljs med 
hänsyn till rådande förutsättningar. För att inte bidra till en ökad föroreningsbelastning bör 
gödsling undvikas. 

Vid anläggande av ett intensivt grönt tak är det viktigt att dimensionera för de laster som 
uppstår. 

Som ett enkelt exempel på ytanspråk kan nämnas att hela den erforderliga volymen (35–
75 m3) kan fördröjas om halva ytan för gårdsbjälklaget (ca 300 m2) sänks ner 10–25 cm i 
förhållande till övriga ytor, som en nedsänkt planteringsyta. Hänsyn är då inte tagen till att 
vatten även fördröjs i porvolymen i jordmaterialet. För att göra ytan mer användbar kan 
ett trädäck anläggas ovanpå.  

I Figur 8 visas ett exempel på ett gårdsbjälklag och i Figur 8 visas en trägång över ett 
område för dagvattenhantering. 

 
Figur 7: Planterbart bjälklag. Källa: Boverket – PBL kunskapsbanken1.  

 
1 Hämtad 2021-10-21 från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/platser/tomter/starka-stodja-eller-skydda-ekosystemtjanster-pa-
tomter/bjalklag/exempel/ 
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Figur 8: Trägång över yta för dagvattenhantering. Foto: Sweco. 

4.4.3 Regnbäddar 

Upphöjda regnbäddar är ett utmärkt sätt att fördröja och använda takvattnet på. Istället för 
”vanliga” planteringar för mindre träd och växter bör regnbäddar anläggas som kan ta 
hand om en del dagvatten och samtidigt minska bevattningsbehovet. Regnbäddarna 
placeras lämpligen i nära anslutning till byggnaden och dess stuprör för att kunna 
omhänderta takvattnet. Se principskiss i Figur 9. 
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Figur 9: Principskiss över regnbädd som omhändertar takvatten. Källa: Movium fakta #2 2015 
(Illustration Tengbomgruppen). 

För att fördröja den erforderliga volymen (35–75 m3) krävs en total yta på ca 70–150 m2. 
Detta är beräknat på en regnbädd med ett jorddjup på 80 cm, ett djup ovan jord på 30 cm 
och en porositet på 30 %. 

4.4.4 Höjdsättningsrekommendationer 

Det är viktigt att detaljplaneområdet höjdsätts så att byggnader inte tar skada vid skyfall 
och att instängda områden undviks. Höjdsättning av gator och mark kan regleras i 
plankartan, exempelvis genom att placera ut plushöjder, ange flödesriktningar eller 
genom en kombination. Marken ska luta bort från samtliga byggnader och mot närmsta 
gata, som agerar ytlig flödesväg vid skyfall. För att få ett tillräckligt skydd för byggnader 
rekommenderas att marken precis intill byggnader är minst 30 cm högre än intilliggande 
hårdgjord yta eller parkering. Detta kan regleras med hjälp av planbestämmelser. 

4.4.5 Släckvattenhantering 

Planområdets dagvattenserviser föreslås förses med avstängningsanordningar för att 
kunna stänga inne släckvatten i det interna dagvattensystemet i händelse av brand. 

 



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : VA- och dagvattenutredning med bilaga 20211122

  

   

 
 

21(21) 
 

RAPPORT 
2021-11-22 
SLUTRAPPORT 
KLOCKTORNET 1, 34 OCH 37 VAD-UTREDNING 

 

 

4.4.6 Dräneringsvatten 

Om dräneringsvattnet i dagsläget är anslutet till spillvattenservisen ska det istället 
anslutas till dagvattenservisen i samband med exploateringen. Om detta inte är möjligt ur 
nivåsynpunkt, då huset har källarvåning med p-garage, så kan dräneringsvatten behöva 
pumpas till dagvattensystemet. 
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Sammanfattning

Sweco har utfört en trafikbullerutredning för att kartlägga bullersituationen för två
alternativ på ny föreslagen bebyggelse för detaljplan Klocktornet 1, 34 och 37 i Kungälv,
samt att ta fram förslag på bullerskyddsåtgärder för att gällande riktvärden skall
innehållas för planerade bostäder.

Utredningen har studerat bullerbidraget till planområdet från kringliggande vägar och från
E6. Utredningen förutsätter att närliggande detaljplan för Tveten 1:1 är fullt utbyggd, vilket
påverkar trafikeringen kring området som studeras i den här utredningen.

En modell har upprättats enligt nordisk beräkningsmetod för vägtrafikbuller1 för att
beräkna ljudutbredning, ljudnivåer vid byggnader samt möjlighet till att anlägga
uteplatser. Beräkningsresultat har jämförts mot riktvärden enligt förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Beräkningar för båda utbyggnadsalternativen visar överskridande av fasadriktvärden i
olika omfattning samt olika möjligheter till att anlägga uteplatser som innehåller
riktvärden.

Vid jämförelse mellan de båda utbyggnadsalternativen visar utredningen att
nybyggnadsalternativet ger bäst förutsättningar gällande möjligheterna att innehålla
riktvärden för buller vid bostäder enligt SFS 2015:216.

Kvartersutformningen för nybyggnadsalternativet skärmar buller till innergården, vilket
innebär att avsteg från huvudriktvärde med dämpad sida kan tillämpas där huvudriktvärde
överskrids för fasader som vetter mot närmaste vägar. Möjligheterna till att anlägga
uteplats är bäst i nybyggnadsalternativet utifrån samma motivering.

Bevarandealternativets mer öppna utformning innebär att bullernivåer beräknas vara
högre vid fler fasader, vilket påverkar möjligheten till att innehålla riktvärden för
fasadljudnivåer samt att tillämpa avsteg i form av dämpad sida. Detsamma gäller för
möjligheterna att anlägga uteplatser där riktvärden innehålls.

Bevarandealternativet inklusive åtgärd i form av en glasskärm i riktning mot närliggande
rondell ger bättre möjlighet till uteplatsplaceringar ovanpå det första våningsplanet på
innergårdsytan som innehåller riktvärden. Möjligheterna till att tillämpa dämpad sida mot
innergård förbättras med åtgärden.

1 Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 4653, 1996, Naturvårdsverket.
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Bilagor

1.1 Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ), år 2040
Dygnsekvivalent ljudnivå
(LAeq24)

1.2 Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ), år 2040
Maximal ljudnivå
maxtimme dag (LAFmax)

1.3–1.8 Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ), år 2040, 3D-vyer
Dygnsekvivalent ljudnivå
(LAeq24)

1.9–1.14 Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ), år 2040, 3D-vyer
Maximal ljudnivå natt
(LAFmax)

2.1 Utbyggnadsalternativ (nybyggnadsalternativ), år 2040
Dygnsekvivalent ljudnivå
(LAeq24)

2.2 Utbyggnadsalternativ (nybyggnadsalternativ), år 2040
Maximal ljudnivå natt
(LAFmax)

2.3–2.6 Utbyggnadsalternativ (nybyggnadsalternativ), år 2040, 3D-vyer
Dygnsekvivalent ljudnivå
(LAeq24)

2.7-2.10 Utbyggnadsalternativ (nybyggnadsalternativ), år 2040, 3D-vyer
Maximal ljudnivå natt
(LAFmax)

3.1 Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ), år 2040 - Åtgärder
Dygnsekvivalent ljudnivå
(LAeq24)

3.2 Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ), år 2040 – Åtgärder
Maximal ljudnivå
maxtimme dag (LAFmax)

3.3–3.8
Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ), år 2040, 3D-vyer –
Åtgärder

Dygnsekvivalent ljudnivå
(LAeq24)

3.9–3.14
Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ), år 2040, 3D-vyer -
Åtgärder

Maximal ljudnivå natt
(LAFmax)
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1 Uppdragsbeskrivning
Sweco har utfört en trafikbullerutredning för att kartlägga bullersituationen för två
alternativ på ny föreslagen bebyggelse för detaljplan Klocktornet 1, 34 och 37 i Kungälv,
och att ta fram förslag på bullerskyddsåtgärder för att gällande riktvärden skall innehållas
för planerade bostäder.

Utredningen har studerat bullerbidraget till planområdet från kringliggande vägar och från
E6. Utredningen förutsätter att närliggande detaljplan för Tveten 1:1 är fullt utbyggd, vilket
påverkar trafikeringen kring området som studeras i den här utredningen.

1.1 Beräkningsfall
Utredningen har studerat ekvivalenta och maximala ljudnivåer i följande situationer,
redovisade nedan:

· Utbyggnadsalternativ (bevarande), år 2040 (med och utan åtgärder)

Bevarandeförslaget innebär att bostadskroppen i den östra delen av kvarteret
bevaras och byggs på. Förslaget rymmer nya bostäder mot Strandgatan och
Norra Gränden. Se Figur 1.

· Utbyggnadsalternativ (nybyggnad), år 2040

Bostadsförslaget innebär att kvarteret rivs och ersätts ned ny bostadsbebyggelse
med handel/centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra
Tullen och Strandgatan. Se Figur 2.

Figur 1. Utformning av bevarandealternativet.
Källa: Kungälv kommun

Figur 2. Utformning av nybyggnadsalternativet.
Källa: Kungälv kommun
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1.2 Definitioner
Ljud anges normalt med enheten dB, decibel. Ljudnivån kan emellertid avse
ljudeffektnivå, ljudintensitetsnivå, ljudtrycksnivå etc. Det som avses i denna rapport är
ljudtrycksnivå, och A-vägning, LpA, vilket är ett sätt att anpassa ljudnivån till den upplevda
nivån, alltså ett hörselanpassat mått. Ljudtrycksnivån anges normalt som maximalvärde
eller ekvivalentvärde; LAFmax eller LAeq. Maxvärdet används för att mäta tillfälliga ljudtoppar
medan ekvivalentvärde är ett medelvärde över tid. I denna rapport avser ekvivalenta
ljudnivån det dygnsekvivalenta värdet (24 timmar) om inget annat anges. För
maximalnivåer i denna rapport redovisas de med tidsvägning FAST.

2 Underlag
I följande kapitel redovisas indata och förutsättningar för utredningen.

2.1 Kartmaterial
Kartmaterial med byggnadsareor, byggnadshöjder, befintliga vägar och terrängmodell har
mottagits av Karin Jern (Kungälv kommun) och bearbetats av Sweco för att användas till
bullerberäkningar.

Underlaget omfattar följande filer:

· 210705 bevarandepåbyggt [SKP] (2020-08-27)

· 210705 nybyggt [SKP] (2020-08-20)

· gränser förslagen [DWG] (2020-08-20)

· Utökat område för bullerutredning [DWG] (2020-08-24)

· Nytorgstaden-byggnader & vånhöjder_2021-09-16 [DWG] (2021-09-16)
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2.2 Trafikuppgifter för vägar
Trafikdata till bullerberäkningar har mottagits från Kungälv kommun. Trafikmängderna på
vägarna visas som årsdygnstrafik (ÅDT), andelen passager av tunga fordon och skyltad
hastighet i Tabell 1. Beställaren antar trafik nattetid (22–06) till 5%. Trafik under
maxtimmen antas till 10%. På begäran av beställare utgår hastigheter i beräkningar från
uppmätta hastigheter på vägar enligt underlag (85% percentil). För E6 är hastigheter
definierade enligt Trafikverkets databas NVDB2.

Fördelning av trafik i närliggande rondell har kompletterats av Sweco. Beställaren har
angivit att den möjliga körhastigheten i rondellen är lägre än vad som skyltningen tillåter
på grund av gatans utformning. Detta innebär att hastigheten i rondellen i beräkningar är
satt till 30 km/h, då vidare mätdata för rondellen saknas. Se Figur 3 för redovisning av
trafiksektioner i rondellen.

Underlaget omfattar följande filer:

· Trafikprognos Klocktornet 1 mfl [PDF] (2021-07-01)

· Mailkonversation med Karin Jern 2021,
förtydliganden och komplettering av trafikuppgifter (2021-08-25)

· Balansräkning TILL KONSULTEN [XLS] (2021-09-28)

Tabell 1. Sammanställning av trafikdata som använts inom utredningen (prognosår 2040).

Väg Total ÅDT
[st]

Andel Tung
trafik [%]

Hastighet
[km/h]

Byggmästaregatan 4502 7 48

E6 Avfart Ö 2040 11 263 8 80

E6 NÖ 2040 24 899 15 80

E6 SV 2040 36 494 13 80

E6 SÖ 2040 36 494 13 80

Floragatan 2752 3 42

Fontinvägen 4172 4 37

Ivar Claessons gata 1678 3,8 26

Kongahällagatan 7762 9,3 35

Kongahällavägen 7166 11 42

Liljedalsgatan 10 981 3 35

Marstrandsvägen 14 535 6,8 57

Romelandavägen 10 696 8,6 47

Selma lagerlöfs Gata 4731 4,5 35

2 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, data hämtad 2021-10-29
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Strandgatan (väster om Älvliden) 18 918 6,3 52

Strandgatan (norr om Glasbruksgränd) 15 876 6,3 27

Torggatan 2630 4 37

Trollhättevägen 7327 4,4 35

Uddevallavägen norr om Kongahällgatan 11 820 5,5 43

Uddevallavägen söder om Kongahällvägen 15 193 3,8 42

Västra gatan 560 3 23

Ytterbyvägen 4082 3 26

Rondell sektion - A 8200 7 30

Rondell sektion - B 8700 6 30

Rondell sektion - C 10 300 7 30

Rondell sektion - D 9500 6 30

Rondell sektion - E 8800 6 30

Figur 3. Trafiksektioner i rondell.

A

B C

D
E
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3 Bedömningsgrunder
Nedan redovisas de bedömningsgrunder som tillämpats i utredningen.

3.1 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Nedan följer ett utdrag från förordningen:

1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik,
vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser
när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Denna förordning är
meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken.

Bestämmelserna i 3–8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande
av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är
uppfyllt

1. vid planläggning,
2. i ärenden om bygglov, och
3. i ärenden om förhandsbesked.

Buller från spårtrafik och vägar
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket
1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Förordning (2017:359).

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
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Beräkning av bullervärden

8 §   Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida
trafik som har betydelse för bullersituationen.

4 Metod
En modell har upprättats enligt nordisk beräkningsmetod för vägtrafikbuller3 för att
beräkna ljudutbredning, ljudnivåer vid byggnader samt möjlighet till att anlägga
uteplatser. Dygnsekvivalenta- och maximala ljudnivåer har beräknats. Se sammanfattning
av beräkningsparametrar i Tabell 2.

Tabell 2. Sammanställning av beräkningsparametrar.

Programvara Soundplan 8.2

Upplösning och höjd för beräkning av
ljudutbredning (redovisas som färgfält i
bullerkartor)

5 x 5 m,
1,5 m höjd över mark.

Höjd för beräkning av mottagarpunkter på
innergårdar

1,5 m höjd över byggnad

Antal ljudreflektioner som inkluderats vid
beräkningar av ljudutbredning

1 reflektion

Punkttäthet för beräkningspunkter vid
byggnaders fasader

För varje våningsplan är mottagarpunkter placerade var
tredje meter.

Antal beräknade ljudreflexer för
mottagarpunkter vid fasad

3 reflektioner

Största sökavstånd mellan ljudkälla och
mottagarpunkt

5000 m

Beräknade ljudnivåer vid fasader motsvarar frifältsvärden, dvs ljudnivå utan inverkan från
ljudreflektion från egen fasad, men inklusive ljudreflektioner från övriga objekt.

Ljudutbredning redovisas som färgfält i bilagor med bullerutbredningskartor och visar inte
ljudnivåer som frifältsvärden.

3 Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 4653, 1996, Naturvårdsverket.
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Dygnsekvivalent ljudnivå LAeq24 avser medelljudnivån under ett genomsnittligt
årsmedeldygn utifrån årsdygnsmedeltrafik (ÅDT). Maximala ljudnivåer LAmaxF avser
beräknade ljudnivåer som överskrids fem gånger under under beräknad period.
Beräknade ljudnivåer för maximala ljudnivåer avser endast lätta fordon från vägobjekt där
färre än fem tunga fordonspassager sker under nattid (kl. 22-06).

4.1 Noggrannhet
Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300
meter mätt vinkelrätt mot vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden det vill
säga 0–3 m/s medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter. Osäkerheten i
beräkningsresultaten bedöms vara cirka 3 dBA på 50 meters avstånd och cirka 5 dBA på
200 meters avstånd.
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5 Analys
Nedan följer jämförelse mellan bedömningsgrunder och beräkningsresultat.

Beräkningsresultat redovisas i sin helhet som bullerutbredningskartor i bilagor och delvis i
kapitel 5.

5.1 Utbyggnadsalternativ (bevarande), år 2040 – Utan åtgärder
Bostäder med yta>35 m2

Riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls för alla fasader, förutom för fasader som
vetter mot Strandgatan och närliggande rondell. Överskridanden sker även på delar av
anslutande fasaddelar. Se bilagor 1.1 och 1.3 – 1.8.

Överskridande av 60 dBA ekvivalent ljudnivå sker vid alla våningsplan i de fasader som
vetter mot Strandvägen och fasaderna närmast rondellen, samt i delar av de anslutande
fasader.

För de fasader som berörs av överskridande finns begränsad tillgång till anslutande
fasader som innehåller villkor för dämpad sida (se följande inforuta):

4 §   Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

   2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

För att riktvärden för nya bostäder skall innehållas överallt behöver åtgärder upprättas för
att minska bullerbidraget från vägtrafiken.

Bostäder med yta <35 m2

Riktvärde 65 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls överallt förutom vid de två nedre
våningsplanen som vetter mot Strandgatan, samt vid delar av anslutande fasader.
Samma slutsats gällande avsteg från huvudriktvärde som för bostäder med yta>35m2.

Möjlighet till uteplatser

För de flesta fasaderna överskrids riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå för de flesta
våningsplan. Detta gäller även för ytan på innergården. Detta innebär att möjligheterna till
att anlägga uteplatser som innehåller riktvärden är begränsade om inte åtgärder
upprättas. Se bilagor 1.1 och 1.2.
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5.2 Utbyggnadsalternativ (bevarande), år 2040 - Med åtgärder
En åtgärd i form av en 10 m lång och 6,3 m hög reflekterande bullerskyddsskärm har
studerats för att undersöka om ljudnivåer vid innergård kan minskas för att möjliggöra
tillgång till dämpad sida för bostäder, samt för att möjliggöra uteplatsplaceringar.

Åtgärden gör att ljudnivåer ovanpå innergården innehåller 50 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudnivå för de flesta beräknade punkter.

Villkor för dämpad sida innehålls för större del av fasaderna som vetter mot innergården,
med undantag för fasaddelar närmast rondellen, på de översta våningsplanen och vid
delar av fasader närmast Strandgatan. Se bilagor 3.1 och 3.3 - 3.14.

5.3 Utbyggnadsalternativ (nybyggnad), år 2040– Utan åtgärder
Bostäder med yta>35 m2

Riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls för alla fasader, förutom för de som vetter
mot Strandgatan och närliggande rondell. Detta gäller även för delar av anslutande
fasader. Se bilagor 2.1 och 2.3 – 2.6.

För de fasader som berörs av överskridande finns tillgång till fasader som innehåller
villkor för dämpad sida i riktning mot innergården. För att riktvärden för nya bostäder skall
innehållas överallt behöver bostäder utformas för att få tillgång till dämpad sida om
huvudriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids.

Bostäder med yta <35 m2

Riktvärde 65 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls överallt förutom vid de två lägsta
våningsplanen vid fasader som vetter mot Strandgatan, samt vid delar av anslutande
fasader. Samma slutsats gällande avsteg från huvudriktvärde som för bostäder med
yta>35m2.

Möjlighet till uteplatser

För de flesta fasaderna som vetter utåt mot närliggande vägar överskrids riktvärde 50
dBA ekvivalent ljudnivå för de flesta våningsplanen. Detta innebär att möjligheterna till att
anlägga uteplatser på balkonger vid dessa fasader som innehåller riktvärden är
begränsade.

Vid fasader som vetter mot innergården innehålls riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70
dBA maximal ljudnivå för samtliga våningsplan. Detsamma gäller i markplan för
innergården. Förutsatt att bostäder har tillgång till minst en uteplats, enskild eller
gemensam, som innehåller riktvärden kan ytterligare uteplatser anläggas även om
riktvärden överskrids. Se bilagor 2.1 och 2.2.
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6 Slutsats
Vid jämförelse mellan de båda utbyggnadsalternativen visar utredningen att
nybyggnadsalternativet ger bäst förutsättningar gällande möjligheterna att innehålla
riktvärden för buller vid bostäder enligt SFS 2015:216.

Kvartersutformningen för nybyggnadsalternativet skärmar buller till innergården, vilket
innebär att avsteg från huvudriktvärde med dämpad sida kan tillämpas där huvudriktvärde
överskrids för fasader som vetter mot närmaste vägar. Möjligheterna till att anlägga
uteplats är bäst av de givna alternativen utifrån samma motivering.

Bevarandealternativets mer öppna utformning innebär att bullernivåer beräknas vara
högre vid fler fasadsidor, vilket påverkar möjligheten till att innehålla riktvärden för
fasadljudnivåer samt att tillämpa avsteg i form av dämpad sida. Detsamma gäller för
möjligheterna till att anlägga uteplatser där riktvärden innehålls.

Bevarandealternativet inklusive åtgärd i form av en glasskärm i riktning mot närliggande
rondell ger bättre möjlighet till uteplatsplaceringar ovanpå det första våningsplanet på
innergårdsytan som innehåller riktvärden. Möjligheterna till att tillämpa dämpad sida mot
innergård förbättras med åtgärden.
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70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

Beräkning: 10
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Bullerutredning
Bilaga 2.1

Utbyggnadsalternativ (nybyggnadsalternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Ljudnivåer i färgfält redovisas inklusive
1 st reflektion, 1,5 m ö mark (ej frifältsvärde)

Ljudnivåer på innergård redovisas inklusive
3 st reflektioner, 1,5 m ö tak.
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PROJEKT NR:
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Ekvivalent ljudnivå
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Bullerutredning
Bilaga 2.2

Utbyggnadsalternativ (nybyggnadsalternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Ljudnivåer i färgfält redovisas inklusive
1 st reflektion, 1,5 m ö mark (ej frifältsvärde)

Ljudnivåer på innergård redovisas inklusive
3 st reflektioner, 1,5 m ö tak.
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PROJEKT NR:
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Bullerutredning
Bilaga 2.3

Utbyggnadsalternativ (nybyggnad)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Beräkning: 14
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Bullerutredning
Bilaga 2.4

Utbyggnadsalternativ (nybyggnad)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden,

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Beräkning: 14
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Bullerutredning
Bilaga 2.5

Utbyggnadsalternativ (nybyggnad)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden,

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Beräkning: 14
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Bullerutredning
Bilaga 2.6

Utbyggnadsalternativ (nybyggnad)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Beräkning: 14
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Bullerutredning
Bilaga 2.7

Utbyggnadsalternativ (nybyggnad)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden,

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Maximal ljudnivå
Natt
LFmax dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

Beräkning: 14
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Bullerutredning
Bilaga 2.8

Utbyggnadsalternativ (nybyggnad)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden,

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Maximal ljudnivå
Natt
LFmax dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

Beräkning: 14
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Bullerutredning
Bilaga 2.9

Utbyggnadsalternativ (nybyggnad)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
...Ny byggnad

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Maximal ljudnivå
Natt
LFmax dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

Beräkning: 14
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Bullerutredning
Bilaga 2.10

Utbyggnadsalternativ (nybyggnad)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Maximal ljudnivå
Natt
LFmax dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

Beräkning: 14
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Bullerutredning
Bilaga 3.1

Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Ljudnivåer i färgfält redovisas inklusive
1 st reflektion, 1,5 m ö mark (ej frifältsvärde)
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Höjdlinjer

Beräkningsområde

Vägg / skärm

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)
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60 - 65
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45 - 50

<= 45
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Skärm: 10 m längd, 6,3 m höjd.
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Bullerutredning
Bilaga 3.2

Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Ljudnivåer i färgfält redovisas inklusive
1 st reflektion, 1,5 m ö mark (ej frifältsvärde)
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PROJEKT NR:
30030414

Maximal ljudnivå
Maxtimme dag
LFmax dB(A)
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70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55
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Byggnadsförslag
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Beräkning: 27

Skärm: 10 m längd, 6,3 m höjd.
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Bullerutredning
Bilaga 3.3

Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.

FORMAT
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ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Vägg / skärm

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Beräkning: 12
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Bullerutredning
Bilaga 3.4

Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden
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HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Vägg / skärm

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)
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75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Beräkning: 12
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Bullerutredning
Bilaga 3.5

Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.

FORMAT
A3
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Göteborg

DATUM
2021-12-17

HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Vägg / skärm

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Beräkning: 12
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Bullerutredning
Bilaga 3.6

Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.
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HANDLÄGGARE
Johan Herzelius

PROJEKT NR:
30030414

Teckenförklaring
Byggnadsförslag

Övriga byggnader

Höjdlinjer

Beräkningsområde

Vägg / skärm

Ekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A)
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75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Beräkning: 12
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Bullerutredning
Bilaga 3.7

Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.
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PROJEKT NR:
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Teckenförklaring
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Beräkningsområde

Vägg / skärm

Ekvivalent ljudnivå
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45 - 50

<= 45

Beräkning: 12
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Bullerutredning
Bilaga 3.8

Utbyggnadsalternativ (bevarandealternativ)
Vägtrafik 2040

Kund: Kungälv kommun
Projekt: Dp Klocktornet 1, 34 och 37

Fasadljudnivåer redovisas som frifältsvärden.
Ljudnivåer ovanpå innergård redovisas inte
som frifältsvärden.
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Teckenförklaring
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1 Inledning 
Sweco Akustik har på uppdrag av Kungälvs kommun utfört en utredning med avseende 
på vibrationer i mark för att prognostisera risken för komfortstörning inom bebyggelse 
inom Detaljplan Klocktornet 1, 34 och 37. 

Planområdet (se Figur 1)  ligger i Liljedalsområdet, södra delen av Kungälvs centrum och 
avgränsas av Västra Gatan, Strandgatan och Norra gränden.   

  
Figur 1 Planområdet, urklipp från Avropsförfrågan från ramavtal 2021-06-30 

1.1 Bakgrund 
Denna utredning behandlar vibrationspåverkan avseende vibrationer från trafikerade 
vägar som innesluter Planområdet. Vibrationer bedöms utifrån komfort, dvs påverkan på 
människor som vistas i byggnaden. Som utgångspunkt till bedömningen tillämpas 
riktvärden enligt svensk standard SS 460 48 61 Vibration och stöt – Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader.  

2 Förutsättningar 
I följande avsnitt presenteras de underlag som använts i denna utredning. Utredningen 
utgörs av beräkningar och mätningar i området. En översiktskarta av planområdet och 
mätpunkt framgår av Figur 2. Mätpunkt 1 är lokaliserad vid cirkulationsplatsen västra 
tullen och avståndet till befintlig byggnad inom planområdet är ca 10 meter. Mätpunkt 2 är 
lokaliserad invid byggnadens sydvästra fasad, 
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Figur 2 Detaljplanområdet och mätpunkter. Källa: OpenStreetMap 

Enligt markundersökning1 beskriver den övergripande geologin: ”där jorddjupet överstiger 
2-3 meter är överst ett lager med fyllnadsmaterial, vanligen sand därefter en siltig lera 
som börjar 1-3 meter under markytan. Leran sträcker sig ned till ett grusigt 
friktionsmaterial som vilar ovan berg”.  

Bedömning av vibrationer har utförts genom att anta den känsligaste jordartstypen, som 
är lera, av de som benämns i markundersökningen. 

  

 
1 Miljöteknisk markundersökning klocktornet 1, 34 och 37, centrala Kungälv, WSP 2021-
03-30 

Mp 1 

Mp 2 
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3 Bedömningsgrunder 
Bedömning avseende komfortvibrationer utförs enligt Svensk Standard SS 460 48 61. 
Aktuella riktvärden för ny bebyggelse uppges i Tabell 1 och avser maximala RMS-värden, 
tidsvägning ”slow” samt frekvensvägning enligt ISO 8041 inom frekvensområdet 1–80 Hz. 
Riktvärden avser bostadsbyggnader. 

Tabell 1. Riktvärde för komfortvibrationer enligt SS 460 48 61 

 Vägd hastighet Vägd acceleration 

Måttlig störning 0,4 - 1 mm/s 14,4 - 36,0 mm/s2 

Sannolik störning > 1 mm/s > 36,0 mm/s2 
 
Vibrationsnivåer som riskerar att orsaka byggnadsskador är ovanligt vid spårburen trafik 
men kan i undantagsfall förekomma. 

4 Mätutförande 
Mätutrustningen för Mp1 monterades 2021-09-08 av Fredrik Johansson och 
demonterades 2021-09-14 av Alexander Wahl. Mätutrustningen för Mp2 monterades 
2021-10-18 och demonterades 2021-11-12 av Alexander Wahl. Aktuella mätinstrument 
redovisas i Tabell 2 och placering av geofoner framgår i Figur 2 med beskrivning av 
mätpunkt i Tabell 3. Mätningarna har utförts obevakat och mätutrustningen registrerar ett 
10 sekunders tidsförlopp när vibrationshastigheten översteg triggernivån (0,2 mm/s).  

 
Tabell 2 Mätutrustning 

Benämning Typ Sensor 

MP1 AvaTrace80 serienummer 9047 Triaxiell geofon 
serienummer 9047  

MP2 AvaTrace80 serienummer 8680 Vertikal geofon 
serienummer 5085 
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Tabell 3. Mätpunkter 

Mätpunkt Beskrivning Bild 

MP1 Belägen 10 meter från befintlig 
byggnad 

 

MP2 Belägen vid fasad  

 
 

5 Prognos av komfortnivå 
Utifrån genomförda mätningar i mark, erfarenhetsbaserade tumregler gällande 
kopplingsfaktorer, enligt Tabell 4 och Tabell 5, har komfortnivån inomhus i planerad 
byggnad uppskattats. Värdena är baserade på tidigare beräkningar och mätningar 
utförda av Sweco. 

I Figur 4 illustreras mätpositioner : 

1. Nära vibrationskälla 

2. Mellan vibrationskälla och fasad 

3. Vid fasad 

4. I grundmur 

5. På bjälklag 

Vibrationer har uppmätts nära vibrationskällan och 𝑣𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑  beräknats genom en linjär 
avståndsformel samt den maximala vibrationshastigheten i byggnaden (𝑣𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔) utifrån 
beräknade värden i mark (𝑣𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑), enligt formel 1. 
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𝑣𝑏𝑦𝑔𝑔  =   𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ⋅  𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ⋅ 𝑣𝑚𝑎𝑟𝑘 = 1,2 ⋅ 𝑣𝑚𝑎𝑟𝑘  (1) 
 

 
Figur 3. Punkter för erfarenhetsbaserade uppskattning av komfortvibrationer; källa: Carlsson 
Massarsch (1986). 

Tabell 4. Kopplingsfaktorer från mark till grund (mellan Punkt 3 och 4 i figur 3). 

Övergång från mark till hus med  Linjär kopplingsfaktor 

Pålad grund (spetsburna pålar)  0,3 

Pålad grund (mantelburna pålar)  0,4 

Källare som platta i mark  0,4 

Platta på mark  0,6 

 

Tabell 5. Förstärkningsfaktor i byggnad (mellan punkt 4 och 5 i figur 3). 

Bjälklagstyp Linjär förstärkningsfaktor 

Betong, korta spännvidder 1 

Betong, långa spännvidder 2 

Styvt träbjälklag 2 

Vekt träbjälklag 4–6 

6 Resultat och Analys 
Resultaten av vibrationsmätningarna baseras på 178 registrerade vibrationer varav 31 st 
inspelningar överstiger triggernivå på 0,2mm/s i Mp1, respektive 760 registrerade 
vibrationer, varav 411 st inspelningar överstiger triggernivå i Mp2. 
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För att uppskatta vibrationsnivåer vid fasad vid Mp1 har vibrationshastigheten korrigerats 
med en exponentiell avståndskoefficient som baseras på jordarten (lera som ger sämre 
förutsättningar) och insamlade mätdata.  

Uppskattad komfort har beräknats utifrån ekvation 1, där grundläggningsmetod och 
bjälklagstyp är ingående parametrar. Mätresultat redovisas i Tabell 6 och predikterad 
komfortvibration redovisas i Tabell 7 och Tabell 8. 
Tabell 6. Resultat från mätning redovisas tillsammans med uppskattade nivåer vid fasad och 
uppskattade komfortnivåer i den planerade byggnaden 

   Uppmätt i mark[mm/s]                       Maximal vibrationshastighet [mm/s] 

 Max P95 P75 Beräknat vid fasad Uppskattad komfort 

MP1 0,44 0,40 0,31 0,28 Se Tabell 7 

MP2 0,31 0,28 0,22 0,31 Se Tabell 8 
 

Tabell 7 Beräknad komfort [mm/s] från mätningar i MP1 på bjälklag med avseende på 
byggnadskonstruktion 
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Pålad grund (spetsburna 
pålar)  

0,1 0,2 0,2 0,5 

Pålad grund (mantelburna 
pålar)  

0,1 0,2 0,2 0,7 

Källare som platta i mark  0,1 0,2 0,2 0,7 

Platta på mark  0,2 0,3 0,3 1,0 

Tabell 8 Beräknad komfort [mm/s]  från mätningar i MP2 på bjälklag med avseende på 
byggnadskonstruktion 
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Pålad grund (spetsburna 
pålar)  

0,1 0,3 0,3 0,7 

Pålad grund (mantelburna 
pålar)  

0,2 0,3 0,3 0,9 
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Källare som platta i mark  0,2 0,3 0,3 0,9 

Platta på mark  0,2 0,5 0,5 1,4 

 

7 Sammanfattning 
Vibrationsmätningar i mark utfördes inom planområdet med syfte att bedöma risk för 
vibrationer som kan innebära komfortstörning. Komfortnivåer har beräknats med 
erfarenhetsbaserade tumregler tillsammans med uppmätta värden i mark. I 
resultattabeller 7 och 8 visas beräknade komfortnivåer på framtida bjälklag för fastigheter 
8 meter från väg. Vibrationsnivåer över 0,4 mm/s markeras med rött och dessa 
konstruktioner kan inte rekommenderas för rådande trafiksituation och väglag.  

För att förebygga vibrationer bör man undvika ojämnheter i vägbanan, vägbulor, refuger 
och vägbeläggning i gatsten. 
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Bakgrund
Denna rapport redovisar solljus/skuggstudie för kvarteret Västra 
Tullen i Kungälv.

Studierna visar sol- och skuggförhållanden för tillkommande 
bebyggelse samt före-bilder på befintligt utseende. 

Sudier på tre olika modeller har utförts, en för befintlig 
bebyggelse och två för nybyggnadsförslag Alt 1 och Alt 2. 

Studierna her genomförts i SketchUp 2022

Maximalt tillåtna höjder har använts i modellen. 

Analystid
Vårdagjämning, 21 Mars, vintertid
Midsommar, 21 Juni, sommartid 

Påverkan
Den befintliga bebyggelsen skuggar fasader i öster från ca 
14.00 under vårdagjämning. För de två förslagen Alt 1 och 2 ser 
man skugga ungefär vid samma tid och utsträckning som för 
den befintliga bebyggelsen. 

Karta och perpektivvy av Västra tullen från sydväst med omkringliggande bebyggelse.
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Befintlig bebyggelse, vårdagjämning

Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00
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Befintlig bebyggelse, vårdagjämning

Kl. 15.00

Vy från nordväst Kl. 14.00 Vy från nordväst Kl. 17.00

Kl. 16.00 Kl. 17.00
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Befintlig bebyggelse, midsommar

Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00
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Befintlig bebyggelse, midsommar

Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00

Vy från nordväst Kl. 14.00 Vy från nordväst Kl. 17.00
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Alt 1, vårdagjämning

Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00
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Alt 1, vårdagjämning

Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00

Vy från nordväst Kl. 14.00 Vy från nordväst Kl. 17.00
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Alt 1, midsommar

Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00
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Alt 1, midsommar

Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00

Vy från nordväst Kl. 14.00 Vy från nordväst Kl. 17.00
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Alt 2, vårdagjämning

Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00
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Alt 2, vårdagjämning

Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00

Vy från nordväst Kl. 14.00 Vy från nordväst Kl. 17.00
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Alt 2, midsommar

Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Solljusstudie 20220710

Alt 2, midsommar

Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00

Vy från nordväst Kl. 14.00 Vy från nordväst Kl. 17.00
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SID. 1

Västra tullen, Kungälv

VSC studie 

2021-02-04
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Sammanfattning resultat
Resultaten visar att bägge alternativen skuggas relativt lite av omgivningen och platsen 
har goda förutsättningar för dagsljus i ytterfasad. Gatuplan skuggas något av kringligga-
de bebyggelse. 

Förslag ”Befi ntligt” har en öppen gård och är varierad i höjdled vilket är positivt ur ett 
dagsljusperspektiv eftersom volymerna skuggar varandra mindre. Lägenheter/rum mot 
gården i den lägre delen av tillbyggnaden längs Strandgatan kan vara kritiska pga av det 
befi ntliga lägnhetshuset skuggar. Här bör extra hänsyn tas i projekteringsskedet.

Förslag ”Nytt” har en relativt stängd gård. Volymerna skuggar varandra mot gården och 
det skapas mörka hörn. Extra hänsyn får tas mot gården, framförallt vad gäller loftgång-
ar, balkonger och andra skuggande geometrier. Se specifi ka kommentarer på kritiska 
ytor på nästkommande sidor.  

Bakgrund
Denna studie redovisar en vertical sky component (VSC) studie för Västra tullen i Kungälv. 
Förslag ”Befi ntligt” är en tillbyggnad av befi ntlig byggnation och Förslag ”Nytt” omfattar 
ett helt nytt kvarter.

VSC fungerar som förberedande analys för invändiga dagsljusstudier i senare skede. VSC 
kvantifi erar andelen direkt himmelsljus tillgängligt för en vertikal (fasad-) yta. Dagsljusstu-
dier i ett senare skede kombinerar direkt himmelsljus (som redovisas i denna studie) samt 
indirekt ljus. Indirekt dagsljus är det ljus som refl ekteras från omgivningen och påverkas 
framförallt av materialval och kulörer. VSC, likt dagsljusfaktor, antar en jämnmulen him-
mel, utan sol. 

Metod
VSC är mätt i procent av det totala tillgängliga himmelsljuset (max ca. 50% för en 
vertikal yta). VSC < 20% beror främst på skuggande geoemtrier som begränsar mängden 
tillgängligt himmelsljus. Vertikala ytor har analyserats och VSC redovisas med ett färgat 
raster på nästkommande sidor. Följande riktilinjer rekommenderas för VSC i Sverige och 
har använts i denna studie:

VSC < 15% - sannolikt mycket kritiskt, stadigvarande utrymmen rekommenderas ej 
15 < VSC < 20% - sannolikt kritiskt, åtgärder krävs
VSC > 20% - sannolikt goda förutsättningar

Underlag
Modellunderlag tillhandahålls av Tengbom daterade 2021-01-20. Se karta och fi gur av 3D 
modell nedan.

Karta och perpektivvy av simuleringsmodell av Västra tullen från sydväst med omkringliggande bebyggelse.



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Dagsljusstudie VSC 20210204

VÄSTRA TULLEN - VSC ANALYS - 2021-02-04SID. 3

VSC studie - vy 1

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

VSC för vy 1 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

Kommentar
Vy 1 redovisar VSC > 20% (röd färg) på majoriteten av 
synliga fasadytor. Detta indikerar god potential för 
for dagsljusförhållanden i vistelserum här. 
15 < VSC < 20% (gul färg) skymtas på lägre plan i hörn 
och emellan huskroppar.
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VSC studie - Befi ntligt vy 2

VSC för vy 2 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 2 redovisar VSC > 20% (röd färg) på stor del av 
synliga fasadytor, dock fl er kritiska områden än i vy 1. 
VSC < 15% (blå färg) skymtas på lägre plan i hörn och 
emellan huskroppar. 

Den högre befi ntliga huskroppen skuggar 
motstående fasad nämnvärt. Vid VSC < 15% och 15 
< VSC < 20% bör fönsterstorlek och -typ, material, 
kulörer och utskjutande geometrier (tex. balkonger) 
väljas med omsorg för att ej försämra förutsättning 
för dagsljus ytterligare. 
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VSC studie - Befi ntligt vy 3

VSC för vy 3 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 3 redovisar VSC > 20% (röd färg) på stor del av 
synliga fasadytor. Detta indikerar god potential för 
for dagsljusförhållanden i vistelserum här. 
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VSC studie - Befi ntligt vy 4

VSC för vy 4 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 4 redovisar VSC > 20% (röd färg) på stor del av 
synliga fasadytor. Detta indikerar god potential för 
for dagsljusförhållanden i vistelserum här. 
15 < VSC < 20% (gul färg) skymtas på lägre plan i hörn 
och emellan huskroppar.

Gatornas bredd och hur detta påverkar 
förutsättningarna för dagsljus syns tydligt i vy 4. 
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VSC studie - Nytt vy 1

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

VSC för vy 1 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

Kommentar
Vy 1 redovisar VSC > 20% (röd färg) på majoriteten av 
synliga ytterfasadytor. Detta indikerar god potential 
för for dagsljusförhållanden i vistelserum här. 
VSC < 15% (blå färg) och 15 < VSC < 20% (gul färg) 
skymtas på lägre plan i hörn på gården.

Med balkonger längs ytterfasad påverkas VSC 
negativt precis under balkongerna, framförallt på 
nedre plan. Detta kan sannolikt behöva motverkas 
med större fönster, material elle kulörer i ett senare 
skede.

Med balkonger  
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VSC studie - Nytt vy 2

VSC för vy 2 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 2 redovisar VSC > 20% (röd färg) på stor del av 
synliga ytterfasadytor. VSC < 15% (blår färg) skymtas 
på lägre plan i hörn och under balkonger/loftgångar. 

Vid VSC < 15% och 15 < VSC < 20% bör fönsterstorlek 
och -typ, material, kulörer och utskjutande 
geometrier (tex. balkonger eller loftgångar) väljas 
med omsorg för att ej försämra förutsättning för 
dagsljus ytterligare i berörda vistelserum. 
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VSC studie - Nytt vy 3

VSC för vy 3 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 3 redovisar VSC > 20% (röd färg) på stor del av 
synliga ytterfasadytor. Detta indikerar god potential 
för for dagsljusförhållanden i vistelserum här. VSC 
< 15% (blår färg) skymtas på lägre plan i hörn och 
under balkonger/loftgångar. 

Utan loftgångar mot gården förbättras 
förutsättningarna in mot gården, framförallt på 
nedre plan. 

Vid VSC < 15% och 15 < VSC < 20% bör fönsterstorlek 
och -typ, material, kulörer och utskjutande 
geometrier (tex. balkonger eller loftgångar) väljas 
med omsorg för att ej försämra förutsättning för 
dagsljus ytterligare i berörda vistelserum. 

Utan loftgång
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VSC studie - Nytt vy 4

VSC för vy 4 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 4 redovisar VSC > 20% (röd färg) på stor del av 
synliga ýtterfasadytor. Detta indikerar god potential 
för for dagsljusförhållanden i vistelserum här. 

VSC < 15% och 15 < VSC < 20% (blå resp. gul färg) 
skymtas på lägre plan i hörn och emellan huskroppar 
på gården. 

Med balkonger längs ytterfasad påverkas VSC 
negativt precis under balkongerna, framförallt på 
nedre plan. Detta kan sannolikt behöva motverkas 
med större fönster, material elle kulörer i ett senare 
skede.
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SID. 1

Västra tullen, Kungälv
VSC studie, befintliga byggnader 
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Sammanfattning resultat
Resultaten visar att befi ntligt kvarter (”Befi ntligt”) inte skuggar omgivningen särskillt 
mycket, förutom längs gångstråket sydost om byggnaden som i princip skuggas helt och 
hållet i dagsläget. 

Förslag ”Påbyggt Bevarat” och ”Bostadsförslaget” skuggar fasader sydost om kvarteret 
mer än befi ntlig byggnad gör. ”Påbyggt Bevarat” skuggar dessa fasaderna något mer än 
”Bostadförslaget” och åtgärder kan behöva vidtas för att behålla goda förutsättningar 
för dagsljus här. Övriga byggnader i omgivningen påverkas relativt lite av bägge förslag 
vad gäller VSC. Andra aspekter som tex. solljus och utblick kan påverkas annorlunda av 
byggnadsvolymerna och kan vara värda att analysera vidare vid behov. 

Bakgrund
Denna studie redovisar en vertical sky component (VSC) studie för befi ntliga och tillkom-
mande hus omkring kvarteret Klocktornet 1,34 och 37, Västra tullen, i Kungälv. Förslag 
”Befi ntlig” är som det ser ut idag, förslag ”Påbyggt Bevarat” är en tillbyggnad av befi ntlig 
byggnation och förslag ”Bostadförslaget” omfattar ett helt nytt kvarter.

VSC fungerar som förberedande analys för invändiga dagsljusstudier i senare skede. VSC 
kvantifi erar andelen direkt himmelsljus tillgängligt för en vertikal (fasad-) yta. Dagsljusstu-
dier i ett senare skede kombinerar direkt himmelsljus (som redovisas i denna studie) samt 
indirekt ljus. Indirekt dagsljus är det ljus som refl ekteras från omgivningen och påverkas 
framförallt av materialval och kulörer. VSC, likt dagsljusfaktor, antar en jämnmulen him-
mel, utan sol. 

Metod
VSC är mätt i procent av det totala tillgängliga himmelsljuset (max ca. 50% för en 
vertikal yta). VSC < 20% beror främst på skuggande geoemtrier som begränsar mängden 
tillgängligt himmelsljus. Vertikala ytor har analyserats och VSC redovisas med ett färgat 
raster på nästkommande sidor. Följande riktilinjer rekommenderas för VSC i Sverige och 
har använts i denna studie:

VSC < 15% - sannolikt mycket kritiskt, stadigvarande utrymmen rekommenderas ej 
15 < VSC < 20% - sannolikt kritiskt, åtgärder krävs
VSC > 20% - sannolikt goda förutsättningar

Underlag
Modellunderlag tillhandahålls av Tengbom daterade 2021-01-20. Se karta och fi gur av 3D 
modell nedan.

Karta och perpektivvy av simuleringsmodell av Västra tullen från sydväst med omkringliggande bebyggelse.
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Gångstråket sydost om huset är i princip helt skuggat av det befi ntliga huset 

VÄSTRA TULLEN - VSC ANALYS - 2021-03-24SID. 3

VSC studie - Befi ntligt vy 1

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

VSC för vy 1 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

Kommentar
Vy 1 redovisar VSC > 20% (röd färg) på majoriteten av 
befi ntliga fasadader. Detta indikerar god potential 
för for dagsljusförhållanden i nuläget. 
15 < VSC < 20% (gul färg) skymtas på lägre plan längs 
Västra Gatan.
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VÄSTRA TULLEN - VSC ANALYS - 2021-03-24SID. 4

VSC studie - Befi ntligt vy 2

VSC för vy 2 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 2 redovisar VSC > 20% (röd färg) på alla befi ntliga 
och synliga fasadytor runomkring.
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VÄSTRA TULLEN - VSC ANALYS - 2021-03-24SID. 5

VSC studie - Påbyggt Bevarat vy 1

VSC 

< 15% >20% 15 < 20% 

VSC för vy 1 redovisas i figur till höger enligt färgskala 
nedan. 

Kommentar
Vy 1 redovisar VSC > 20% (röd färg) på majoriteten av 
synliga fasadytor. Detta indikerar god potential för 
for dagsljusförhållanden här. 
15 < VSC < 20% (gul färg) fins på några lägre plan och
VSC < 15% (blå färg) skymtas på plan 1 i gränden.

Gångstråket samt fasaden ovanför sydost om huset skuggas av förslag ”Påbyggt Bevarat”.  

rev. 2022-06-16



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : Dagsljusstudie VSC 20210324 rev 20220624

VÄSTRA TULLEN - VSC ANALYS - 2021-03-24SID. 6

VSC studie - Påbyggt Bevarat vy 2

VSC för vy 2 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 2 redovisar VSC > 20% (röd färg) på samtliga 
synliga fasadytor. 
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VSC studie - Bostadförslget vy 1

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

VSC för vy 1 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

Kommentar
Vy 1 redovisar VSC > 20% (röd färg) på majoriteten av 
synliga fasadytor. Detta indikerar god potential för 
for dagsljusförhållanden här. 
15 < VSC < 20% (gul färg) och VSC < 15% (blå färg) 
skymtas på lägre plan längs Västra gatan samt på 
byggnaden sydost om ”Bostadsförslaget”. 

Gångstråket samt fasaden ovanför sydost om huset skuggas av ”Bostadsföslaget”.  
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VSC studie - Bostadförslget vy 2

VSC för vy 2 redovisas i fi gur till höger enligt färgskala 
nedan. 

VSC 

< 15% >20% 15 < 20%

Kommentar
Vy 2 redovisar VSC > 20% (röd färg) på stor del av 
synliga ytterfasadytor. Detta indikerar god potential 
för for dagsljusförhållanden här. 

15 < VSC < 20% (gul färg) skymtas längst ner på 
byggnaden längs Strandgatan.
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vetter mot Västra Tullen.

Takvinkel
o1 För alternativ 1 gäller att tak mot Västra Gatan ska utformas med en

takvinkel om 35-40 grader.

Utformning
f1 För alternativ 1 gäller för bevarad byggnad att ett återställande till

ursprunglig gestaltning ska eftersträvas vid fasadförändringar.
f2 För alternativ 1 gäller att takkupor och frontespiser får utföras längs

sammanlagt maximalt 35 % av fasadens längd mot Västra Gatan.
f3 För alternativ 2 gäller att takkupor och frontespiser får utföras längs

sammanlagt maximalt 60 % av fasadens längd mot Strandgatan
samt med sammanlagt 35 % av fasadens längd mot Västra Gatan
och Norra Gränden.

f4 För alternativ 2 gäller att takkupor och frontespiser får utföras längs
sammanlagt maximalt 60 % av fasadens längd mot Strandgatan
och Västra Tullen samt med sammanlagt 35 % av fasadens längd
mot Västra Gatan.

Utförande
b1 Gårdsbjälklag ska vara planterbart.
b2 Gemensam uteplats ska anordnas på bostadsgården

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Byggnaders användning

Parkering endast under mark.
Byggnadens gatuplan ska inte användas för bostadsändamål undantaget trapphus tillhörande
bostäder samt rum för avfallshantering.

Höjd på byggnadsverk
För alternativ 1 och för alternativ 2 gäller högsta antal våningar enligt respektive
illustrationskarta och fasadillustrationer.

Stängsel, utfart och annan utgång
Körbar förbindelse får inte anordnas mot Strandgatan, Västra Tullen eller Västra Gatan.

Takvinkel
För alternativ 1 gäller att tak ska utformas som platta tak där annat ej anges.
För alternativ 2 gäller att tak ska utformas som sadeltak med en största taklutning om 40
grader. Bestämmelsen avser utformning mot allmän plats.

Utformning
För alternativ 2 gäller att fönster på våning 2 och uppåt ska ha stående karaktär.
Från gården ska finnas en öppning i bebyggelsen där vatten ska kunna avledas ytledes vid
skyfall.
Balkonger mot Västra Gatan får inte finnas. Balkonger mot Norra Gränden samt på våning 2
mot Strandgatan och Västra Tullen får kraga ut max 40 cm över allmän plats. Balkonger på
övriga fasader mot allmän plats får från våning 3 och uppåt kraga ut max 1,3 meter över allmän
plats och uppta totalt max 1/3 av fasadens längd.
För alternativ 1 gäller att tillkommande bebyggelse/byggnadsvolymer ska utformas med
gestaltningsmässig hänsyn till befintlig bevarad byggnad inom kvarteret i fråga om material,
kulör och proportioner.
Bebyggelsen utformas enligt alternativ 1 eller enligt alternativ 2.
För alternativ 2 gäller att fasader på byggnadsvolymer mot Västra Gatan ska utföras i trä och
målas i traditionella kulörer. Accentfärger tillåts på byggnadsdetaljer. Övriga fasader mot
allmän plats ska utföras i trä eller puts. Detaljer tillåts utföras i annat material såsom skiffer
eller skivmaterial.

Utförande
Friskluftsintag får inte placeras mot Strandgatan.
Varje trapphus tillhörande flerbostadshus ska ha en entré mot allmän plats.
Entréer mot strandgatan ska placeras indragna.
Varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats där ljudnivån får vara högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om maximal ljudnivån vid uteplats överstiger 70 dBA
medges dock att nivån överskrids med högst 10 dBA maximal ljudnivå högst fem gånger per
timme mellan kl 06.00 och 22.00.
Underjordiskt garage ska utföras med separat ventilation.
Lägsta våningshöjd för lokaler inom användning C i byggnadens gatuplan är 3,6 meter.
Bestämmelsen avser nybyggnation.
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 35 m2 gäller istället att
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad är > 65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 på högst
70 dBA.
Anläggningar och installationer ska under nivå +4,4 vara översvämningssäkrade.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
Byggnader

Väg, gångväg

Höjdkurvor

Skärmtak

Stödmur

Lövträd

Belysning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet. Där alternativ inte preciseras gäller bestämmelsen för både alternativ 1
och 2.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder.B

Centrum.C

Parkering.P

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Byggnaders användning

s1 För alternativ 1 gäller att befintlig bostadsbyggnad inte ska
användas för centrumändamål från våning 2 och uppåt.

Skydd mot störningar
m1 För alternativ 1 gäller att en bullerskärm med en höjd om minst 6,3

meter över ovansida bjälklag ska placeras mellan husgavlarna som
vetter mot Västra Tullen.

KVARTERSNAMN

Kvartersgräns/traktgräns

KLOCKTORNET

1 Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Gemensamhetsanläggning

Grundkartans information

Grundkartan utgör ett kompletterat uttrag ur baskartan.
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Koordinatsystem Plan: SWEREF 99 12 00
Höjd: RH2000
Jürgen Persson Kart- och Mark

Kommunens aktnummer

Ärendenummer

Laga kraft

KF § XX
2022-11-16

Planarkitekt

Karin Jern

Antagandedatum
XXXX-XX-XX
KS/KF § XX

20XX-XX-XX

KS2015/880

XXXX

Enhetschef Plan

Ida Brogren

Samrådshandling

i Kungälvs stadskärna, Kungälvs kommun

Klocktornet 1, 34 och 37 m fl
Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom 

Upprättad

Skala: 

4025 5050 Meter10 15 20 4530 35

1:500
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PLANKARTA

Format: A1

Illustrationskarta alternativ 2Illustrationskarta alternativ 1

INFORMATION
Innan grävning eller arbete i mark ska anmälan göras till kommunala miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Utformning av dagvattensystemet ska följa Kungälvs kommuns dagvattenplan från 2017
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SYFTET MED DETALJPLANEN
Syftet med planen är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet genom att tillföra
ytterligare bebyggelse till ett befintligt centrumkvarter och säkerställa handel eller annan
centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och Strandgatan.
Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i
centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan) samt att förstärka Strandgatan och
Västra gatan som centrum- och handelsstråk. Planen ska bidra till att genomföra den vision
för området som finns i underliggande planprogram. Gestaltningen skall hålla stadsmässigt
hög nivå vad gäller allt från volymer till detaljer, via materialval och byggteknik.
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Information 
VAD ÄR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas inom ett visst område inom 
kommunen. Detaljplanen reglerar vilka delar av ett område som får användas till vad, exempelvis 
bostäder, kontor, handel, park eller industri. Detaljplanen kan även reglera exempelvis var gator ska 
anläggas, hur höga byggnader får vara och var byggnaderna ska placeras. Genom en detaljplan kan 
kommunen se till att ett område används på det sätt som det är mest lämpat för. 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. 

HANDLINGAR 
PLANHANDLINGAR: 

• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med planbestämmelser och illustrationskartor 

 
ÖVRIGA HANDLINGAR:  

• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Planprogram Kungälvs stadskärna, delen Liljedal, Antagen av KF 2017-05-18  

 
UTREDNINGAR:  

• PM Geoteknik Liljedalsområdet, Sweco VBB 2003-10-03 
• Miljöteknisk markundersökning, Orbicon 2016-10-27 
• Miljöteknisk markundersökning, WSP 2021-03-30 
• VA- och dagvattenutredning, Sweco 2021-11-22 
• Bullerutredning, Sweco 2021-12-17 
• Vibrationsutredning, Sweco 2021-11-30 
• Solljusstudie, Tengbom 2022-07-10 
• Dagsljusstudier VSC, Tengbom 2021-02-04 samt 2021-03-24, rev 2022-06-24 

 
Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: www.kungalv.se/planerbyggprojekt  
 
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 
Denna detaljplan handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och 
har ett betydande intresse för allmänheten. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 att ge 
förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för Klocktornet 1, 34 och 37. Planarbetet påbörjades 
först i juni 2020. 

Samråd kommer att ske under 4:e kvartalet 2022. Efter samråd av planförslaget sammanställs alla 
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse med förslag till eventuella justeringar och 
kompletteringar. Därefter skickas detaljplanen ut för granskning. Detaljplanen bedöms kunna antas 
tidigast 3:e kvartalet 2023. 
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TIDPLAN  
Följande preliminära tidplan gäller för detaljplanen: 

Samråd 4:e kvartalet 2022 
Granskning 2:a kvartalet 2023 
Antagande 3:e kvartalet 2023 
Laga kraft 3:e kvartalet 2023 (under förutsättning att detaljplanen inte överklagas) 

Genomförande av planen beräknas påbörjas 4:e kvartalet 2023. 

Inledning 

BAKGRUND 
Under många decennier var Kungälvs stadskärna centrerad kring Västra Gatans och Strandgatans 
nordvästra del och kring Ytterbyvägen; i närheten av Västra tullen, inom området Liljedal. Under 
senare år har området Kongahälla tillkommit och framöver står staden inför ytterligare stor förändring. 
Stora markområden är i olika stadier av planering, som Nytorgstaden, Kexstaden och så småningom 
Oasenområdet.  

Stadens olika delar har olika förutsättningar, egenskaper och karaktär. Det ger olika upplevelser och 
funktioner i de olika delarna. Området Liljedal med den äldre stadskärnan har sin karaktär. Karaktären 
är både den av äldre träbebyggelse, och den av efterkrigstidens mer moderna ideal. Området skall 
utvecklas, men karaktären bestå.   

Staden ska vara välfungerande nu, senare och långt senare. Den skall anpassas till pågående, kända 
samhällsförändringar och samtidigt kunna anpassas till kommande generationers ännu okända behov. 
För en effektiv markanvändning, för fler bostäder i närhet till effektiv kollektivtrafik och för ett större 
lokalt kundunderlag till befintliga och framtida verksamheter i stadskärnan ökas antalet bostäder i 
stadskärnan som helhet och i aktuellt kvarter.  

Av en stad kommer alltid krävas stadsmässighet, och ett stadsliv. Stadsmässighet i dess mest 
centrala lägen fordrar en högre kvalitet än vanligt i den bebyggda miljön, vad gäller allt från volymer till 
detaljer, via materialval och byggteknik.  

SYFTE 
Syftet med planen är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet genom att tillföra 
ytterligare bebyggelse till ett befintligt centrumkvarter och säkerställa handel eller annan 
centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och Strandgatan. Detaljplanen 
syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i centrum (inklusive 
kulturmiljön utmed Västra Gatan) samt att förstärka Strandgatan och Västra Gatan som centrum- och 
handelsstråk. Planen ska bidra till att genomföra den vision för området som finns i underliggande 
planprogram. Gestaltningen skall hålla stadsmässigt hög nivå vad gäller allt från volymer till detaljer, 
via materialval och byggteknik. 

HUVUDDRAG 
Detaljplanen möjliggör två alternativ till utformning av kvarteret. Alternativ 1 innebär att befintlig 
bostadsbyggnad uppförd 1960 i modernistisk stil inom kvarteret bevaras och utgör gestaltningsmässig 
utgångspunkt för tillkommande byggnadsvolymer. Alternativ 2 innebär att bebyggelsen inom kvarteret 
rivs och ersätts med ny bebyggelse i ett kringbyggt kvarter vars gestaltning anpassas till den äldre 
bebyggelsen längs Västra Gatan, huvudsakligen uppförd från 1800-talets mitt och framåt.  

Användningen inom kvarteret görs flexibel mellan bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsens 
gatuplan får inte användas för bostäder. Kvarteret ska utformas enligt alternativ 1 eller enligt alternativ 
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2. Om alternativ 1 väljs gäller att befintlig bostadsbyggnad ska användas för bostäder och att 
byggnaden vid renovering ska återställas till sin ursprungliga gestaltning.  

Alternativ 1 medför en påbyggnad på befintlig bostadsbyggnad i kvarterets norra del, 1-6 våningar. 
Längre söderut mot Västra Gatan tillåts bebyggelse i en höjd motsvarande 3 våningar med indragen 
takvåning. Mot Södra Gränden tillåts bebyggelse i 3-5 våningar, mot Strandgatan 3-6 våningar och 
mot Västra Tullen 1-6 våningar. Som högts medges totalt 7 våningar i den södra delen av kvarteret.  

Alternativ 2 medger bebyggelse i en höjd motsvarande 3 våningar plus takvåning mot Västra Gatan, 3-
5 våningar plus takvåning mot Norra Gränd, 5-6 våningar plus takvåning mot Strandgatan och 3-6 
våningar plus takvåning mot Västra Tullen.  

Totalt ryms 10 400 kvm bruttoarea ovan mark i alternativ 1, enligt bebyggelseförslaget fördelat på 6 
900 kvm BTA bostäder, motsvarande 84 lägenheter inklusive befintliga, samt 3 500 kvm BTA 
centrumverksamhet inklusive kontor.  

I alternativ 2 ryms totalt 10 500 kvm bruttoarea ovan mark, enligt bebyggelseförslaget fördelat på 8 
200 kvm BTA bostäder, motsvarande 107 lägenheter samt 2 300 kvm BTA centrumverksamhet 
inklusive kontor.   

För att stärka gatulivet och öka tryggheten ska varje trapphus tillhörande bostäder ha en entré mot 
allmän plats.  

Parkering sker i parkeringsgarage under mark. Angöring sker som idag från söder, från Strandgatan 
och via fastigheten Klocktornet 2. Inriktningen är att utöka den underjordiska parkeringen inom 
planområdet för att kunna tillgodose kvarterets totala bil- och cykelparkeringsbehov för bostäder och 
arbetsplatser, enligt gällande parkeringsnorm. Kommunen har kapacitet att kunna erbjuda friköp av 
det totala parkeringsbehovet för bil som planområdet genererar för besökare till handel inom befintlig 
parkeringsyta på Gärdet 1:3 västra. 

PLANDATA 
LÄGESBESTÄMNING 
Planområdet är beläget i den södra 
delen av Kungälvs centrum, 
Liljedalsområdet. Kvarteret avgränsas 
av cirkulationsplats Västra Tullen i norr, 
Västra Gatan i öster, Norra Gränden i 
söder och Strandgatan i väster. 

 

 

 
Planområdets läge i Kungälv 

Planområdet
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AREAL OCH 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar fastigheterna 
Klocktornet 1, 34 och 37 i privat ägo 
samt mindre delar av Gärdet 1:1 och 
Fontin 1:1 som ägs av Kungälvs 
kommun. Planområdet är ca 2600 kvm 
stort. 

 

Planområdets ungefärliga markering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets avgränsning och 
fastighetsgränser 

  

Stadshuset Västra 
tullen 

Ytterbyvägen 
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Tidigare ställningstaganden 
KOMMUNALA BESLUT 

• Godkännande av planprogram för antagande, Kommunfullmäktige, 2017-05-18  
• Uppdrag att påbörja planarbete, Kommunstyrelsen, 2016-05-24 

ÖVERSIKTSPLAN 
Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger som 
mål för utveckling i Kungälv och serviceorterna att huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och 
verksamheter ska vara i centralorten. En mer sammanhållen bebyggelse med korta avstånd ska 
eftersträvas. Kungälv bör därför i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala 
delarna, framförallt bör en hög bebyggelsetäthet eftersträvas i de stationsnära lägena och i anslutning 
till kollektivtrafik.  

Planområdet ingår i utvecklingsområdet för centrala Kungälv där en särskilt hög täthet eftersträvas och 
inriktningen ska vara en blandning av bostäder med olika upplåtelseform, verksamheter och handel. 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

DETALJPLAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet omfattas av tre detaljplaner: 
• Huvuddelen av planområdet omfattas av Ändring i stadsplan för del av Kungälv, kv 

Klocktornet och del av Kv Mors Mössa mm, med aktnummer 1692, laga kraft 1970-05-27 
som anger markanvändning kvartersmark, handelsändamål respektive bostads- och 
handelsändamål i en variation av 1-5 våningar för de berörda fastigheterna. 
Genomförandetiden har gått ut.  

• Detaljplan för Liljedalsområdet, med aktnr 1795, laga kraft 2004-03-23 som anger 
markanvändning allmän plats, trafikplatsområde för berörda delar. 
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• Ändring i stadsplanen för del av Gamla Staden, omfattande bl a kv Krabbetornet och 
del av kv Fars Hatt, med aktnummer 1746, laga kraft 1985-06-06 som anger 
markanvändning allmän plats, gata eller torg för berörd del av Västra Gatan.  

PLANPROGRAM  
För planområdet gäller Planprogram Kungälvs stadskärna, delen Liljedal (Rhodin 19, Klocktornet 
36 m fl) antaget av kommunfullmäktige 2017-05-18. Planprogrammet, som omfattar området mellan 
cirkulationsplatserna Krukan och Västra Tull har, tillsammans med dess bilagor utgjort utgångspunkt 
för detaljplanen. Planprogrammet syftar till att formulera principer för en attraktiv och vacker stad med 
förutsättningar för ett gott liv. Planprogrammet visar en möjlig utveckling av området och hur pågående 
och kommande förändringar av stadskärnan kan bilda en god bebyggd miljö. Planprogrammet ger en 
överblick över möjlig utveckling av hela Kungälvs stadskärna.  

Idag saknas kvalitativa vistelseytor inom området Liljedal, men flera platser har potential att utvecklas 
och fungera som mötesplatser framöver. Avsaknaden av bostäder i delar av området bidrar till att 
området kan kännas otryggt kvällar och helger.   

I programmet föreslås bland annat en komplettering med ca 650 bostäder, handel och verksamheter 
om 12 000 m² i Liljedal, en parkeringsanläggning och ombyggnad av Västra Tullen. Identiteten av den 
gamla staden ska förstärkas genom att den nya bebyggelsen bildar en sammanhållen helhet med den 
befintliga. Handel och verksamheter koncentreras längs Strandgatan, Västra Gatan och Västra Tullen. 
Staden ska breddas genom nya och förstärkta stråk tvärs Strandgatan och Västra Gatan. Platser och 
torg ska utvecklas och definieras. Riksintresset för kulturmiljövård ska beaktas. 

KOMMUNALA STYRDOKUMENT  
Gällande parkeringsnorm är Parkeringsnorm – Del av Plan för smart och effektiv parkering 
(2021). Se vidare under rubriken Parkering.  

I Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020-2022 redovisas övergripande strategier, 
målsättningar och planeringsberedskap för bostadsförsörjningen i kommunen. Kungälvs kommuns 
bostadsförsörjning utgår ifrån Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) styrdokument Strukturbild 
för Göteborgsregionen (2008) och Uthållig tillväxt (2013). Bostadsförsörjningsprogrammet baseras på 
kommunfullmäktiges strategiska mål, främst på målet ”Attraktivt boende – Attraktiv kommun som 
växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling”. Bostadsbyggnation och samhällsplanering ska 
präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

Befolkningstillväxten i Kungälvs kommun ska i genomsnitt vara ca 1,5-2,0 % under ett 15-årigt 
perspektiv. Under perioden 2020-2022 ska ca 400 bostäder per år färdigställas. Bostadsbyggnationen 
ska under perioden främst ske inom tätorterna Kungälv, Ytterby och Diseröd. Bostadsbebyggelse ska 
ske med hög täthet i befintliga miljöer eller i anslutning till befintlig infrastruktur. Lokalisering ska ske 
med god tillgänglighet, närhet till service, skola, kollektivtrafik, rekreation och hushållssortering. Gång- 
och cykelrörelser ska främjas. Boendemiljöerna ska vara attraktiva och trygga och främja gemenskap. 
Det ska finnas blandade upplåtelse- och boendeformer, stora och små bostäder för att säkerställa 
bostäder för unga, olika typer av familjer samt nyanlända. 

I Näringslivsplan för ökad tillväxt 2016-2020 redovisas kommunens inriktning och mål för en ökad 
tillväxt och fler i arbete. Kungälvs stadskärna beskrivs som central för kommunens attraktivitets- och 
tillväxtarbete och för att uppnå målet förutsätts en samverkan mellan stadens alla aktörer och 
intressenter, detta görs inom ramen för arbetet med Årets stadskärna. 

Trafikplan 2017 Kungälvs kommun (2017-10-11) är en konkretisering av Översiktsplan 2010 där 
den övergripande trafikrelaterade inriktningen är att ny bebyggelse ska stödja, och stödjas av, god 
kollektivtrafik. Den formulerar strategiska mål såsom ökad andel hållbara resor och att ny bebyggelse 
ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand utvecklas i huvud- och 
sekundärstråk samt i serviceorter. Den formulerar även resultatmål med målår 2030 som bland annat 
består av att minska ensambilåkandet och öka andelen kollektivtrafikresenärer.   
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I Energiplan för Kungälvs kommun redovisas mål för energi och transporter fram till år 2050. Bland 
annat ska transporterna år 2050 vara fossilfria. Kollektivtrafikandelen, cykel- och gångtrafiken ska öka. 
Miljöbilar och fossilfria transporter ska premieras. Andelen miljöbilar i Kungälvs kommun ska enligt 
målsättning uppgå till 70 % år 2020. Bilkörning bland verksamheter, företag och allmänhet ska minska. 

I Social översiktsplan beslutad 2016-03-23 (steg 3) redovisas som övergripande mål att sträva efter 
att skapa ett socialt hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun genom att stärka den 
sociala hållbarheten. Bland annat ska det vid nyproduktion av bostäder finnas ett tydligt socialt 
ansvarstagande. Det är särskilt angeläget vid utbyggnad i serviceorterna att investera i mjuka värden 
som livet mellan husen, lekplatser och mötesplatser.  

I Kungälvs kommuns kulturminnesvårdsprogram upprättat 1990, beskrivs kortfattat stadens 
historiska utveckling. Texten i kulturmiljövårdsprogrammet har utvecklats i den rapport från Archidea 
som tagits fram i samband med upprättandet av planprogrammet för Kungälvs stadskärna, delen 
Liljedal. 
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Förenlighet med miljöbalken 
Kommunen bedömer att planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. De förändringar som 
medges i detaljplanen är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser.  

Planområdet ligger huvudsakligen inom område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken, (KO13) för Kungälvs gamla stad och Bohus fästning. Föreslagen utveckling bedöms inte 
stå i konflikt med riksintresset eller på ett påtagligt sätt skada det negativt. 

Planområdet ligger ca 350 meter norr om område som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Planförslaget bedöms inte beröra riksintresseområdena.   

Planens genomförande innebär inte att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Detaljplanen antas 
inte innebära en betydande miljöpåverkan, se rubrik Undersökning av betydande miljöpåverkan. 

MILJÖMÅL (AGENDA 2030) 
FN antog i september 2015 Agenda 2030 och dess 17 globala utvecklingsmål. Målen syftar till att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Länder som har skrivit under 
agendan har åtagit sig att från och med den 2016-01-01 leda världen mot en hållbar och rättvis 
framtid. Sverige har skrivit under agendan och ansvarar för det svenska genomförandet. Sveriges 
kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Sveriges riksdag beslutade år 1999 
(och 2005) om 16 nationella miljökvalitetsmål för Sverige. Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen har tagit fram regionala miljömål. Kungälvs kommuns lokala miljömål anges i rapport 
Miljömål för Kungälvs kommun från 2014. De lokala målen är de nationella, anpassade till lokala 
förhållanden. Av de lokala miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan handlar om att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären 
orsakade främst av transporter, elförbrukning samt uppvärmning av byggnader. Mål och strategier 
som rör miljömålet finns bland annat i Kungälvs kommuns energiplan, vindbruksplan och 
översiktsplan. Området ligger centralt i Kungälv med god service inom gångavstånd och en väl 
utbyggd kollektivtrafik och cykelnät. Fjärrvärme finns utbyggt i anslutning till planområdet.  

Frisk Luft handlar främst om att minska luftföroreningar, bland annat genom minskad biltrafik. 
Åtgärder kopplat till detta mål omfattar till största delen samma åtgärder som för målet om begränsad 
klimatpåverkan.   

Levande sjöar och vattendrag handlar om att skydda livsmiljöerna i sjöar och vattendrag från bland 
annat förorening. Nordre älv som är planområdets recipient utgör Natura 2000-område. Dagvatten 
fördröjs och renas innan det når älven.    

Giftfri miljö handlar om att minska farliga ämnen i miljön. Aktuellt kan vara bland annat förorenad 
mark, föroreningar i hav och vattendrag samt avfallshantering. Marken inom planområdet är delvis 
förorenad, se vidare under rubriken Markmiljö nedan. Två markmiljöutredningar har genomförts och 
planområdet har konstaterats lämpligt för föreslagen markanvändning. Anmälan om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd ska göras inför tex rivning, schaktning eller pålning, i syfte att undvika risk 
för spridning av föroreningarna och fara för miljö och hälsa. 

God bebyggd miljö är det mest centrala målet i planeringen. Det handlar om hur den bebyggelse 
som skapas kan bidra till att främja en hållbar utveckling genom hur planeringen genomförs, hur 
miljöerna utformas och hur natur och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Buller är ett av de största 
miljöproblemen i tätorterna. Bostäderna i planområdet är bullerutsatta och byggnadsförslagen har 
anpassats för att klara gällande riktvärden. Byggnadsförslaget är anpassat till riksintresset för 
kulturmiljö som omfattar delar av planområdet. Anpassningen har säkerställts med planbestämmelser.  
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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). Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
en strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § miljöbalken). 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)).  

Kommunens bedömning är att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan som väsentligt påverkar på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. Detta med hänsyn till detaljplanens förutsättningar och dess påverkan på 
människors hälsa, miljö och hushållning av mark och vatten. Förslaget till detaljplan är förenligt med 
Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel och planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för 
ordinarie planprocess. Därför har ingen strategisk miljöbedömning utförts eller någon 
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

De frågor och risker som framkommit i undersökningen av betydande miljöpåverkan bedöms kunna 
hanteras inom ramen för detaljplanearbetet.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2021-04-08 har skickats till länsstyrelsen för 
samråd. Länsstyrelsen har meddelat att de delar kommunens uppfattning att genomförandet av 
förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
RIKSINTRESSEN (3 KAP MB) 
Planområdet ligger i kanten av, huvudsakligen inom område av riksintresse enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken för kulturmiljövården (KO13) för Kungälvs gamla stad och Bohus fästning. En 
riksintressant kulturmiljö är ett område där landskapet är så präglat av sin historia att kulturmiljön utgör 
en av platsens stora tillgångar. I dessa miljöer väger de kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt 
vid en avvägning mellan olika intressen. Här ska kulturmiljön vara både tongivande och en inspiration 
vid förändringar.  

Riksintressebeskrivningen lyder:  

”Fästningsholmen med Bohus fästning, den gamla prästgården och ett av de tidigare lägena för 
Kungälvs stad. Den vid 1600-talets mitt flyttade staden med planmönster av ”långgatstyp” utmed den 
gamla landsvägen på landremsan mellan Nordre älv och Fontinbergets kant. Gatunätet, uppbyggt 
kring Östra och Västra Gatan och enstaka gränder. Torget med kyrka, rådhus och representativa 
byggnader. Tomtindelningen och bebyggelsemönstret med huvudsakligen sluten trähusbebyggelse 
utmed Västra Gatan och friliggande hus vid Östra Gatan, men också obebyggda trädgårdstomter. 
Uthusbyggnader och inslag av grönska i stadsbilden. Den visuella kontakten med Nordre älv, 
Fontinberget och Fästningsholmen.” 

Kungälvs kommun har i samråd med Länsstyrelsen och Bohusläns museum, tagit fram en utredning 
av Västra Gatan i Kungälv där riksintresset beskrivs inför planeringen av stadens centrumutveckling, 
Västra Gatan i Kungälv – en fördjupad beskrivning av en del i ett riksintresse, Archidea, 2013.  

Enligt utredningen utgörs den del av Västra Gatan som angränsar till planområdet av ett affärsstråk 
som sträcker sig från Glasbruksgränd och fram till Västra Tull. Stråket karaktäriseras av 
centrumbebyggelse med affärer i gatuplanet och lägenheter ovanför. På 1950-70-talen 
stadssanerades och revs omfattande delar av bebyggelsen längs med Västra Gatan och området fick 
ett helt nytt utseende med en blandad arkitekturstil med byggnader från 1800- till 1970-tal. Enligt 
rapporten bedöms gränsen mellan den äldre orörda bebyggelsen och den nya blandade gå vid 
korsningen vid Glasbruksgränd.  
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Rapporten framhåller att den bevarade äldre trähusbebyggelsen och gårdsöppningarna, den visuella 
kontakten med gårdarna från gatan med timrade konstruktioner, gammal stenläggning i mark, 
trädgårdar och uthus, har ett mycket stort miljömässigt värde inom affärsstråket. Från Västra Gatan i 
centrum är inblickarna i bakgårdarna av högt värde och det är viktigt att gårdarna är tillgängliga. Längs 
gatan finns öppningar och siktlinjer ner mot älven och upp mot Fontinberget vilket är ett viktigt 
karaktärsdrag.  

Riksintressets utbredning. Röd markering visar planområdets ungefärliga läge.  

Enligt rapporten har även den ursprungliga gestaltningen av de moderna byggnaderna med 
funktionalistiska formelement som platta tak, uppglasade fasader och originalutförande i t.ex. 
träfönster och portar i kombination med husens skala ett stort inflytande på riksintresset. Bebyggelsen 
har också kvaliteter och egenskaper som ger riksintresset ett mervärde. Det påpekas att det är 
intressant med Västra Gatans tidshistoriska berättelse i arkitekturstilar från 1800-talet fram till 1970-
talet. 

Kommentar  
Föreslagen detaljplan bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset. Planförslaget medger två 
alternativ till utformning av kvarteret. Kommunen gör bedömningen att båda alternativen till utformning 
av bebyggelsen inom området kan skapa ett mervärde till riksintresset, på olika sätt.  

Av befintlig bebyggelse inom kvarteret idag är det främst bostadsbyggnaden och de lägre 
byggnadskropparna inom kvarteret, uppförda under 1960-talet i funktionalistisk stil, som bedöms ha 
vissa kulturhistoriska värden. Värdena finns dock inte beskrivna i någon utvärdering eller inventering 
och bebyggelsen omnämns inte särskilt i Archideas rapport. Kvarteret har byggts om efter hand och 
idag finns inte mycket kvar av originalutförandet i form av material och detaljer även om volymen med 
sin högre men mycket väl anpassade skala i den äldre miljön består. Bebyggelsen är idag i behov av 
renovering.  

Utformning enligt Alternativ 1 innebär ett bevarande av befintlig bostadsbyggnad och en reglering 
som innebär att byggnaden vid renovering ska återställas till sin ursprungliga gestaltning. Samtidigt 
regleras utformningen av de tillkommande byggnadsvolymerna inom kvarteret till att anpassas till 
bostadsbyggnadens arkitektoniska uttryck.  

Alternativ 2 är i linje med gällande planprogram för området och medger rivning av bebyggelsen inom 
kvarteret. Den nya bebyggelsen i alternativ 2 följer en mer traditionell kvartersstuktur med 
längsgående bebyggelse i liv med gatan längs Strandgatan och Västra Gatan.  
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I båda utformningsalternativen säkerställs med planbestämmelser att utformningen av bebyggelsen 
anpassas till riksintresset. De viktigaste gestaltningsaspekterna att framhålla och reglera i detaljplanen 
bedöms vara skala och volym samt fasadutformning såsom material och färgsättning. Se vidare under 
rubriken Gestaltning nedan.  

Inga övriga riksintressen enligt kap 3 MB berörs av planförslaget. Sammantaget bedöms detaljplanen 
vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 
kap miljöbalken. 

RIKSINTRESSEN (4 KAP MB) 
Området omfattas inte av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken. 

MILJÖKVALITETSNORMER (5 KAP MB) 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i 
utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 

Kommentar 
Samtliga miljökvalitetsnormer utom fisk- och musselvatten är aktuella för planområdet. Kommunen har 
genomfört mätningar av luftkvaliteten utmed bland annat Strandgatan. En bullerutredning avseende 
trafik- och verksamhetsbuller har genomförts för att säkerställa att gällande riktvärden för buller inte 
överskrids. En dagvattenutredning med avseende på rening och fördröjning inom planområdet har 
genomförts. Resultaten av utredningarna och mätningarna redovisas nedan under rubrikerna 
Störningar och risker, Luftföroreningar respektive Buller samt Teknisk försörjning, dagvatten. 
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte innebära att miljökvalitetsnormer riskerar 
att överskridas. 

BIOTOPSKYDD (7 KAP 11 § MB) 
Trädalléer med träd som är äldre än 30 år eller har minst 20 cm i diameter i brösthöjd kan omfattas av 
biotopskydd. För träd som omfattas av biotopskydd krävs ansökan till Länsstyrelsen om dispens innan 
nedtagande. 

Kommentar 
Inom Liljedalsområdet finns ett flertal träd i rader. Kommunen har genomfört en historisk inventering 
av träden med syfte att utröna om några av träden omfattas av biotopskydd. Trädraderna som finns på 
båda sidor om Strandgatan idag planterades i mitten av 00-talet. Kommunen gör bedömningen att 
dessa inte omfattas av biotopskyddet. Trädraden på den norra delen av Västra Gatan ingick inte i 
inventeringen men skulle kunna omfattas av allébegreppet och biotopskydd.  

Avsikten med planförslaget är att träden längs gatorna i anslutning till planområdet ska bevaras. 
Enstaka träd längs Strandgatan kan komma att behöva tas ner för att göra plats åt exempelvis en 
lastzon. Träden längs Västra Gatan kommer inte att beröras av exploateringen. Någon ansökan om 
biotopskyddsdispens i samband med ett genomförande av detaljplanen är därför inte aktuell. 
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Förutsättningar & förändringar 
NATUR 
MARK OCH VEGETATION 
Förutsättningar 
Planområdet utgörs av ett befintligt kvarter och är i princip helt utfyllt av byggnadskroppar idag. En 
mindre del allmän plats ingår i planområdet. Den är idag hårdgjord gångyta. Det finns ingen vegetation 
inom planområdet. I anslutning till planområdet finns trädrader längs Strandgatan och i norra delen av 
Västra Gatan.  

Marken runt planområdet sluttar svagt mot söder, från +10,5 i den norra delen av Västra Gatan, till 
+9,3 i korsningen Strandgatan-Norra Gränd. Nivåerna anges i höjdsystemet RH2000. Norra Gränd 
sluttar 2 % enligt trafikutredningen.  

Planförslag 
Planförslaget medger att kvarteret tillåts växa lite mot norr och nordväst, ut över allmän plats som idag 
utgör hårdgjord gångyta. Befintliga trädrader utmed Strandgatan och Västra Gatan avses behållas. 
Byggnadsförslaget ska anpassas till befintliga marknivåer på allmän plats runt kvarteret. 

I båda alternativen till utformning av kvarteret tillskapas bostadsgårdar på bjälklag. För att följa upp 
planprogrammets intentioner om att innergårdar ska vara gröna införs en planbestämmelse om att 
gårdsbjälklaget ska vara planterbart. Se vidare under rubriken Dagvatten. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Förutsättningar 
Inga nya geotekniska utredningar har utförts under planarbetet. I PM Geoteknik, Liljedalsområdet 
(Sweco VBB 2003-10-03) finns de geotekniska förutsättningarna för Liljedalsområdet, där planområdet 
ingår, beskrivna utifrån flertalet tidigare geotekniska undersökningar som utförts under årens lopp. 
PM:et togs fram som underlag i samband med förändring av lokalgator, bygge av parkeringsytorna i 
den södra delen av Liljedalsområdet samt byggnation av bostadskvarteret inom Gärdet 1:16. 

Av utredningen framgår att marken inom området är mycket sättningskänslig och att all ytterligare 
belastning som påförs marken samt eventuella grundvattensänkningar kommer att utbilda sättningar 
om inte grundförstärkningar utförs. Skadliga sättningar är mycket viktigt att beakta vid fortsatt 
utbyggnad och framtida justeringar av området. Utredningen rekommenderar att lättfyllnad används i 
anslutning till befintliga byggnader samt vid uppfyllnadsytor.  

Vid anläggande av framtida byggnader inom området rekommenderas att dessa grundläggs på pålar. 
Pålgrundläggningen ska dimensioneras för påhängslaster ner till ca 10 m djup. Separat geoteknisk 
undersökning och utredning bör genomföras i samband med grundläggning. Vid pålslagnings- och 
schaktarbeten ska beaktas att det på större djup har påträffats kvicklera vilken är mycket känslig för 
omrörning.  

I samband med tidigare planprocess för kvarteret, under början av 2000-talet, togs ett PM beträffande 
påbyggnad (Bengt Johansson&co 2004-10-04) fram. Det är ett utlåtande om möjligheterna till 
påbyggnad av befintlig byggnad inom Klocktornet 34 med två våningar. I PM:et framgår att byggnaden 
är grundlagd på fast botten eller berg. Den norra delen av byggnaden står på betongplintar på berg 
medan den södra delen är grundlagd med spetsbärande betongpålar. Byggnadens stabilitet bedöms 
enligt PM betryggande även efter påbyggnaden och inga åtgärder i befintlig stomme eller 
grundläggning behöver vidtas.  

Planförslag 
Inga planbestämmelser avseende geoteknik har införts på plankartan.  
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FÖRORENAD MARK 
Förutsättningar 
I planområdets närhet har enligt Länsstyrelsens EBH-stöd två verksamheter tidigare pågått som kan 
ha förorenat marken. Dessa utgörs av ABC-fabriken på Sadelmakaren 1 och en kemtvätt på 
Krabbetornet 1. Här har bland annat klorerade lösningsmedel hanterats vilka är mycket benägna att 
sprida sig om de spills ut. Såväl ABC-verksamheten som det tidigare tvätteriet har riskklass två i EBH-
stödet men några undersökningar eller åtgärder specifikt riktade mot dessa har ännu inte vidtagits. 
Utöver de två verksamheterna har även föroreningar hittats på bakgårdarna till fastigheterna 
Krabbetornet 13 och 14 (Norconsult 2013-10-18, Sandström 2014-08-01). Orsaken till föroreningarna 
här är något diffus men en tidigare färghandel samt fyllnadsmassor kan ha gett upphov till vissa av 
föroreningarna som utgörs av bland annat polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och metaller. 
Föroreningshalterna är ställvis höga och tangerar Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM). Flera undersökningar i kommunen indikerar naturligt förekommande förhöjda 
halter av metaller i leran, bland annat arsenik och kobolt. 

Två miljötekniska markundersökningar har tagits fram för själva planområdet (Orbicon 2016-10-27 
samt WSP 2021-03-30). Utöver det finns tidigare utförda miljötekniska markundersökningar för 
närliggande områden i samband med planläggning.  

Miljöteknisk markundersökning 2016 
Vid den första miljötekniska markmiljöundersökningen (Orbicon 2016-10-27) påträffades klorerade 
kolväten över laboratoriets rapporteringsgränser i två djupa grundvattenrör samt i grundvattenprov 
uttaget under betonggolvet i parkeringsgaraget. Halten vinylklorid i vattenprovet från garaget 
överskrider både Livsmedelsverkets och WHO:s riktvärden för dricksvatten.  

Porgasprov från ett borrat hål i garagets golv påvisade inga halter av klorerade kolväten överskridande 
laboratoriets rapporteringsgränser, men det bedömdes inte möjligt att utesluta att högre halter förekom 
under betongplattan. Spridningsförutsättningarna och grundvattenriktningen inom området bedömdes 
också som osäkra. Eftersom doft av klorerade kolväten noterades vid håltagning i plattan 
rekommenderades kompletterande undersökningar av vatten och gas i syfte att minska risken att 
källområden eller områden med högre föroreningshalter förekommer och för att slippa osäkerheter vid 
schaktning, med kostsamma stillestånd till följd. Även kompletterande kartläggning av den befintliga 
byggnadens grundläggning rekommenderades, eftersom detta bedömdes kunna påverka 
spridningsförutsättningarna för de klorerade ämnena. 

PAH:er uppmättes ytligt i jord i tre provtagningspunkter, varav riktvärdena för KM överskrids i samtliga 
dessa punkter och riktvärdena för så kallad mindre känslig markanvändning, MKM med avseende på 
PAH-H överskrids i en punkt. De påvisade halterna bedömdes dock inte utgöra någon akut miljö- eller 
hälsorisk då de är belägna inom hårdgjord gång och cykelbana. 

Miljöteknisk markundersökning 2021 
I den andra miljötekniska markundersökningen (WSP 2021-03-30) utreddes föroreningssituationen 
med avseende på klorerade kolväten ytterligare. Spridningsförutsättningar samt risk för människors 
hälsa eller för miljön, med utgångspunkt i planerad markanvändning bedömdes. Markanvändningen 
inom området klassas som känslig markanvändning.  

Geologin i området, där jorddjupet överstiger 2-3 meter, utgörs överst av ett lager med 
fyllnadsmaterial, vanligen sand, därefter en siltig lera som börjar 1-3 meter under markytan. Leran 
sträcker sig ned till ett grusigt friktionsmaterial som vilar ovan berget. Inom delar av Västra Gatan med 
tunnare jordtäcke vilar sanden direkt på berget. Inom delar av området förekommer två 
grundvattenmagasin, ett i friktionsjorden mellan berget och det mäktiga lerlagret och ett i det ytliga 
fyllnadsmaterialet ovan leran. Inom delar av Västra Gatan förekommer endast ett grundvattenmagasin 
beläget i sanden ovan berget. Inom vissa delar, där berget ligger ytligt, förekommer ingen 
grundvattenyta i jordlagren. Grundvattenmagasinen har kontakt med varandra i anslutning till 
nordöstra delen av Klocktornet 1 där parkeringsgaraget sprängts ned och husgrunden omges av sand 
och makadam. Grundvattenytan ligger där cirka 3 meter under markytan på nivån +7,2. Då golvytan i 
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garaget ligger cirka 5 meter under markytan på nivån +5 så är det ett övertryck på grundvattnet i 
förhållande till parkeringsgaraget. 

Halter av klorerade kolväten över laboratoriets rapporteringsgräns påvisades i grundvattnet i fyra 
djupa grundvattenrör, i friktionsmaterialet direkt ovan berget samt i tvågrundvattenprov som insamlats 
från vatten under betongplattan i parkeringsgaraget. I några av punkterna överstiger halten trikloreten 
respektive vinylklorid gränsvärdet för dricksvatten.  

Inga halter av klorerade kolväten påvisades i de två nyinstallerade grunda grundvattenrören vid 
husväggen på Västra Gatan eller i de tidigare installerade ”grunda” grundvattenrören i bedömt 
utsprängt område i angränsning till byggnaden. Klorerade lösningsmedel påträffades varken i något av 
de tre träd som provtagits på Västra Gatan eller i refugen ca 10 meter nordväst om den före detta 
kemtvätten.  

Vid provtagning av porgas i de grunda grundvattenrören påvisades inga halter av klorerade kolväten 
överskridande laboratoriets rapporteringsgränser. Provtagning av gas som hade ansamlats under 
betongplattan till parkeringsgaraget påvisade låg halt av 1,1-dikloreten samt halt av Trans-1,2-
dikloreten och Cis-1,2-dikloreten understigande det framräknade jämförelsevärdet för ämnena i 
porgas. Rapporteringsgränsen från laboratoriet för vinylklorid var förhöjd på grund ”störande” gas i 
provet.  

Resultat av laboratorieanalysen på inomhusluft från parkeringsgaraget i Klocktornet 1 och från 
källaren i Klocktornet 34 påvisar inga halter överstigande RfC- eller RISKinh-värden vilka är nivåer för 
acceptabla halter i inomhusluft i bostäder. Vinylklorid kunde inte analyseras.  

En halt av alifater överstigande KM påvisades i ytnära fyllnadsmaterial under en asfalterad gångbana 
cirka 1,5 meter väster om byggnaden.  

Slutsats 
En riskbedömning utfördes i samband med markmiljöundersökningen av WSP 2021 vilken konstaterar 
att marken inom planområdet lämpar sig för föreslagen användning.  

Eftersom det ”djupa” grundvattnet inom undersökningsområdet inte används eller inte kommer att 
användas som dricksvatten eller för bevattning inom en överskådlig framtid bedöms uppmätta halter 
av klorerade kolväten inte utgöra någon risk med avseende på intag av dricksvatten. 

Uppmätt halt av vinylklorid i grundvattnet under parkeringsgaraget eller för övrigt påvisade halter av 
klorerade kolväten i det ”djupa” grundvattnet bedöms varken nu eller efter en eventuell exploatering, 
utgöra någon risk med avseende på inandning av ångor i byggnader inom planområdet. Detta då 
påvisade halter är förhållandevis låga och befintliga och kommande byggnader är utrustade med 
parkeringsgarage och källarplan av vattentät betong. Då dessa är placerade under grundvattenytan 
med vattenmättade jordlager sker endast en marginell avgasning och endast en mindre mängd gas 
kan ansamlas under byggnaden. Vidare bryts vinylkloriden som är det ämne som påvisats i högst halt 
snabbt ned till koldioxid, vatten och klorid om det når är en syrerik miljö. Påvisade halter av klorerade 
alifater i grundvattnet bedöms inte heller utgöra någon miljörisk.  

De påvisade halterna PAH:er i den tidigare utredningen bedömdes inte utgöra någon miljö- eller 
hälsorisk då de är belägna inom hårdgjord gång- och cykelbana.  

Utifrån resultatet av denna markundersökning bedöms inga ytterligare undersökningar med avseende 
på klorerade kolväten eller övriga parametrar som nödvändiga inom ramen för planarbetet. En 
anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska dock 
inlämnas till kommunens miljömyndighet inför att tex rivning, schaktning eller pålning planeras. Arbete 
i förorenad mark innebär risk för spridning av föroreningarna vilket innebära fara för miljö och hälsa. 
Anmälan ska göras i god tid för att godkännande eller beslut ska kunna erhållas till planerad 
entreprenadstart. 
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Planförslag 
Inga planbestämmelser har införts på plankartan med avseende på markföroreningar.  

Då delar av gång- och cykelbanan vid en framtida exploatering av fastigheterna eventuellt kommer att 
schaktas kan det bli så att massorna med något förhöjd PAH- och alifathalt kan behöva avlägsnas. 
Massorna ska då köras till en godkänd mottagare. 

Mark- och rivningsarbete ska anmälas i god tid till kommunens miljömyndighet. Följande information 
har införts på plankartan: Innan grävning eller arbete i mark ska anmälan göras till kommunala miljö- 
och hälsoskyddsnämnden.   

RADON 
Förutsättningar 
Planområdet ligger inom normalriskområde enligt översiktlig radonkartering (Cowi december 2021). 
Det närliggande Fontinberget har höga markradonvärden. Leran inom planområdet bidrar dock 
troligen med lägre radonvärden. Om sprängning sker gäller det att vara uppmärksam eftersom 
bergarten innehåller radon. 

Byggnader inom högriskområde ska normalt utföras med radonsäker konstruktion eller andra åtgärder 
vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggskedet. Byggnader inom 
normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion eller andra åtgärder vidtas. 
Högsta tillåtna radonhalt i inomhusluft är reglerat i BBR 6kap 23§. Ansvaret för att bedöma den 
faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska 
bygga. 

Planförslag 
Inga planbestämmelser som rör radon har införts på plankartan.  

HÖGA VATTENSTÅND, SKYFALL OCH RISK 
Förutsättningar 
I händelse av kraftig nederbörd som innebär att dagvattensystemen går fulla, ska dagvatten säkert 
kunna avrinna ytledes (s.k. sekundär avrinningsväg) utan risk för skador på byggnader eller risk för 
hälsa. Kungälvs kommun har beslutat att det är kommunens ansvar att säkerställa att dagvatten vid 
marköversvämning upp till 100-årsregn ska kunna ta sig ytledes till recipienten.  

Marken runt planområdet sluttar svagt åt söder och varierar mellan +9,5 och +8,3 enligt grundkartan 
(RH2000). Enligt den VSD-utredning som tagits fram för planområdet (Sweco 2021-11-22) framgår att 
planområdet inte är instängt och inte ska behöva drabbas vid skyfall, om byggnaderna höjdsätts på ett 
normalt sätt, minst 0,3 meter ovan gata. I utredningen har en analys av avrinningsområden och 
flödesvägar genomförts. Planområdet ligger på en vattendelare, mellan två avrinningsområden. Själva 
planområdet är i nuläget inte utsatt ur översvämningssynpunkt. Dock finns en översvämningsrisk på 
grund av det underjordiska parkeringsgaraget med infart på grannfastigheten.  

Planförslag 
Det finns goda förutsättningar för säker avledning av dagvatten från området vid kraftig nederbörd. 
Infarten till det underjordiska parkeringsgaraget kommer i samband med exploateringen överbyggas 
med ett torg. Detta innebär att skyfallsrisken försvinner, under förutsättning att marken vid infarten 
höjdsätts så att inget vatten rinner ner i garaget.  

En planbestämmelse har införts på plankartan om att anläggningar och tekniska installationer under 
nivån +4,4 ska vara översvämningssäkrade. Med tekniska installationer menas exempelvis el, värme, 
ventilation och hiss. Det underjordiska garaget är exempel på anläggning som måste skyddas från 
översvämning.  

Vid planutförande med inbyggd innergård bör denna ha en öppen portal för att möjliggöra ytledes 
avledning av dagvatten i händelse av skyfall. En planbestämmelse har därför införts om att det från 
gården ska finnas en öppning i bebyggelsen där vatten ska kunna avledas ytledes vid skyfall. Enligt 
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förslaget utformas kvarteret i alternativ 1 med en öppning mot norr och alternativ 2 med en öppning 
mot söder.  

Eftersom dagvattenflödena från området kommer att minska efter exploatering finns det ingen risk att 
området bidrar till ökad översvämningsrisk nedströms. 

SOCIALA ASPEKTER 
Förutsättningar 
En social konsekvensanalys har tagits fram i samband med planprogrammet för Liljedal. Den visar på 
ett behov av att stärka det sociala livet i stadskärnan genom att öka kvalitén på befintliga vistelseytor, 
fylla ut glapp i bebyggelsestrukturen, stärka stadskärnans identitet med Västra Gatan som centrums 
hjärta, tillskapa fler bostäder och kontor, skapa ett mer sammanhängande centrum med attraktiva och 
levande tvärstråk och fler platser för barn och unga. 

Det sociala livet inom kvarteret är också viktigt att säkerställa när stadskärnan förtätas med allt fler 
bostäder.  

Planförslag 
Planförslaget innebär att ett redan bebyggt centrumkvarter ges möjlighet att utöka sin bruttoarea för 
bostäder och centrumverksamheter. Detta kommer generera fler rörelser i området. Användningen 
inom kvarteret är relativt fri mellan bostäder och centrumverksamhet för att göra planen hållbar över 
tid. I bottenplanet ska det dock vara centrumverksamhet så som handel, kontor, caféer, restauranger, 
service eller lättare vård för att bidra till ett levande område.  

Sammantaget bidrar de olika detaljplanerna i Liljedalsområdet till att stadskärnan görs mer 
sammanhängande och stråk tillskapas. Områdets identitet stärks genom att detaljplanerna bygger 
vidare på identiteten i den äldre staden. 

En planbestämmelse har införts om att gemensam uteplats ska anordnas på bostadsgården.  

KULTURMILJÖ & FORNLÄMNINGAR 
Förutsättningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Planområdet ligger huvudsakligen inom 
riksintresse för Kulturmiljö, beskrivet ovan under rubriken Avvägningar enligt miljöbalken, 
Riksintressen (3 kap MB). Befintlig bebyggelse inom planområdet bedöms ha vissa kulturhistoriska 
värden. 

Planförslag 
Planförslaget möjliggör två alternativ till bebyggelse som båda bedöms kunna tillskapa mervärde för 
riksintresset, på olika sätt vilket finns beskrivet ovan under rubriken Avvägningar enligt miljöbalken, 
Riksintressen (3 kap MB). 

OMRÅDETS HISTORIA 
Planområdet ligger i stadsdelen Liljedal i centrala Kungälv. Här löper Västra Gatan med sin pittoreska 
trähusbebyggelse som utgjort den centrala affärsgatan i staden sedan 1700-talet. Västra Gatan 
utgjorde också riksväg mot Norge fram till 1957 när Strandgatan byggdes, innan trafiken på 60-talet 
leddes om till E6 utanför staden. På 60-talet revs många av de äldre trähusen i den norra delen av 
Västra Gatan och ersattes med varuhusbyggnader i funktionalistisk stil. Även om deras arkitektoniska 
uttryck skiljde sig från den äldre bebyggelsen är de i skala anpassade till sin omgivning. Centrum har 
successivt utvidgats norrut mot Nytorget och Vita fläcken. Idag sker merparten av handeln i staden i 
Kongahälla center som invigdes 2019.  
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Befintlig bebyggelse 
Bebyggelsen inom planområdet uppfördes under 1960- och 70-talen. Bostadshuset uppfördes 1962 
och ritades av Kungälvs vid den tiden mest framstående arkitekt Wello Uuskyla. Byggnaden består av 
tre delar: En byggnadskropp i 4 våningar, uppförd på pelare (Bostadshuset), en lägre byggnadskropp i 
två våningar, som vetter mot Strandgatan samt en bottenvåning som binder ihop dessa båda 
byggnadskroppar och har kontakt med Västra Gatan. Bostadshuset/pelarbyggnaden är indragen från 
Västra Gatan, vilket gör att den höga volymen inte skärmar av det öppna gaturummet och att volymen 
inte upplevs som lika hög. Den arkitektoniska tanken bör ursprungligen ha varit att bottenvåningen 
skulle upplevas som luftig, genomsiktlig, och fristående från pelarbyggnaden. Byggnadsvolymen i två 
våningar mot Strandgatan har en betydligt enklare utformning och har inte lika stor betydelse för 
upplevelsen av byggnaden som helhet, som bostadshuset/pelarbyggnaden.     

Sedan uppförande har byggnaden tilläggsisolerats och fasaderna klätts med plåt. Fönsterindelningen 
och fönstersättningen har förändrats med tiden. Mot Västra Gatan har ett hisstorn tillkommit och ett 
nytt skärmtak har uppförts som delvis skymmer den träklädda taksargen. Totalt sett har ändringarna 
medfört att byggnaden upplevs som mer monoton och klumpigare än i ursprungligt utförande.  

Entréerna har också förändrats och samtliga dörrar har bytts ut, men originalfönster med träkarmar 
finns kvar på bottenvåningen mot Västra Gatan. De övertäckta fönstren på bottenvåningen har bidragit 
till att den upplevs som en kompakt volym. Genomsiktligheten är idag nästintill obefintlig, och det 
saknas kontakt med gaturummet.  

 

Foto från 1960, innan befintlig bebyggelse 
uppfördes i kvarteret.  

Foto taget någon gång mellan 1965 och 1972. 
Vy från Västra Tullen söderut mot Västra 
Gatan med befintligt bostadshus i bildens 
centrum. 

Västra Gatan sedd från norr. Foto taget mellan 
1920 och 1930. Planområdet till höger i bild.  

Foto från början av 1970-talet, taget trån nordost. 
Samtliga bilder från Kungälv Musei Vänners arkiv.  
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Byggnaden i den södra delen av planområdet uppfördes 1972 som ett varuhus samt bank och 
tandpoliklinik i två byggnadskroppar. Skillnader i topografin tas upp med en förhöjd stensockel mot 
Strandgatan och ovanpå den en pelargång. Byggnaden har tidigt tilläggsisolerats och klätts i plåt. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 
BEBYGGELSE 
Förutsättningar 
Bebyggelsen inom planområdet består av ett kvarter med bostäder, handel och kontor i 1-5 våningar 
samt parkeringsgarage under mark. Totalt rymmer kvarteret 7080 kvm bruttoarea ovan mark.  

Angränsande bebyggelse utmed Västra Gatan är uppförd i varierande höjd 2-4 våningar och utgörs av 
bostäder med lokaler i bottenvåningarna. Söder om planområdet, utmed den östra sidan av 
Strandgatan finns en byggrätt för bostäder och centrumverksamhet i Detaljplan för del av Klocktornet 
35, laga kraft 2017-05-22. På västra sidan om Strandgatan i höjd med planområdet ligger kvarteret 
Rhodin, som innehåller verksamheter. Där har ett planarbete för en utökning med nya bostäder och 
centrumverksamhet inletts.  

 

 

 

 

 

 

 

Snedbild över kvarteret från väster. 

Planförslag 
Detaljplanen möjliggör en utökning av bruttoarean för bostäder, B – Bostäder och 
centrumverksamhet, C – Centrum i ett befintligt centrumkvarter. Parkering möjliggörs i befintligt 
garage under kvarteret genom P – Parkering och en bestämmelse som anger att parkering endast får 
ske under mark. 

Planförslaget möjliggör två alternativa utformningar av kvarteret. Alternativen beskrivs nedan. De 
skiljer sig åt i utformning men är likvärdiga i omfattning. Användningen inom kvarteret är relativt fri 
mellan bostäder och centrumverksamhet för att göra planen hållbar över tid. Dock införs bestämmelse 

Vy norrifrån, in på Västra Gatan Street view över kvarteret, från Västra 
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om att byggnadens gatuplan inte ska användas för bostadsändamål, undantaget trapphus tillhörande 
bostäder samt rum för avfallshantering. För alternativ 1 gäller också att befintlig bostadsbyggnad inte 
ska användas för centrumändamål från våning 2 och uppåt. 

Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en 
blandning av verksamheter. I användningen ingår tex butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, 
bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och 
hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård mm.  

Användningen Bostäder avser boende av varaktig karaktär. Förutom vanliga bostäder ingår tex 
studentbostäder, seniorbostäder, gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden 
som innefattar viss omsorg. 

Med hänsyn till att större delen av området ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården ställs 
höga krav på utformningen av den nya bebyggelsen, särskilt den nya bebyggelsen längs Västra 
Gatan.  

Alternativ 1 

Illustrationskarta alternativ 1  

Alternativ 1 medför ett bevarande och påbyggnad 
av befintlig bostadsbyggnad i kvarterets norra del, 
1-6 våningar med centrum i bottenvåningen. 
Längre söderut mot Västra Gatan tillåts 
bebyggelse i en höjd motsvarande 3 våningar 
med indragen takvåning. Mot Södra Gränden 
tillåts bebyggelse i 3-5 våningar, mot Strandgatan 
3-6 våningar och mot Västra Tullen 1-6 våningar. 
Som högts medges totalt 7 våningar i den södra 
delen av kvarteret. Våningsantal för respektive 
del framgår av illustrationskartan ovan.   

Totalt ryms ca 10 400 kvm BTA ovan mark med 
en flexibel fördelning mellan de olika 
användningarna. Exempelvis skulle 6 900 kvm 
BTA bostäder, motsvarande 84 lägenheter kunna 
rymmas, inklusive befintliga, samt 3 500 kvm BTA 
centrumverksamhet inklusive kontor.  

Alternativ 2 

Illustrationskarta alternativ 2  

Alternativ 2 medför att befintlig bebyggelse rivs 
och ersätts med bebyggelse i ett kringbyggt 
kvarter. Planförslaget medger bebyggelse i en 
höjd motsvarande 3 våningar plus takvåning mot 
Västra Gatan, 3-5 våningar plus takvåning mot 
Norra Gränd, 5-6 våningar plus takvåning mot 
Strandgatan och 3-6 våningar plus takvåning mot 
Västra Tullen.  

Totalt ryms ca 10 500 kvm BTA ovan mark, med 
en flexibel fördelning mellan de olika 
användningarna. Exempelvis skulle 8 200 kvm 
BTA bostäder, motsvarande 107 lägenheter 
kunna rymmas samt 2 300 kvm BTA 
centrumverksamhet inklusive kontor.  
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GESTALTNING 
Förutsättningar 
Byggnadsåtgärder inom centralaste Kungälvs stad skall bidra till att utveckla och stärka den 
funktionella, vackra, stadsmässiga och därmed välbesökta stadskärnan. Det levande stadslivet fordrar 
attraherande miljöer. Attraherande miljöer hjälps eller stjälps av varje enskild byggnads utformning. I 
aktuellt framträdande läge i staden är det av extra hög vikt att betraktarens upplevelse av kvarteret blir 
den av hög kvalitet, i motsats till generiskt. Det gäller upplevelsen från ett avstånd såväl som från 
alldeles invid. Därmed skall omsorg visas allt från volym- till detaljnivå, via materialval och 
byggmetoder. Kvarteret skall bindas visuellt samman av enhetliga drag, men enformighet och ett 
massivt intryck motverkas av intresseväckande variation och inslag. 

Ambitionen för områdets gestaltning är att tydliggöra och stärka de olika karaktärerna på Västra Gatan 
och Strandgatan. De viktigaste gestaltningsaspekterna att framhålla och reglera i detaljplanen bedöms 
vara skala och volym samt fasadutformning såsom material och färgsättning, vilket är en återspegling 
från de aspekter som behandlats i den fördjupade beskrivningen av riksintresset som tagits fram av 
Archidea. 

Även om den nya bebyggelsen ska harmoniera med den gamla så behöver det finnas utrymme för 
moderna inslag i den blivande bebyggelsen så att den kan efterspegla också sin egen tid.  

Planförslag 
Skala och volym generellt 
I riksintressebeskrivningen finns inga beskrivningar av värden kopplade till bebyggelsens skala eller 
volym. Kommunen har därför vid utformningen utgått ifrån slutsatserna i Archideas rapport om att den 
nyare 50-, 60- och 70-talsbebyggelsen längs Västra Gatan är anpassad till den äldre vad avser höjder 
och skala.  

Skalan och volymen av bebyggelsen regleras i plankartan genom bestämmelser om våningsantal, 
takutformning, takvinklar, frontespiser/takkupor, utformning av balkonger med mera. 

Bebyggelsen tillåts få olika höjd i de olika bebyggelsealternativen. För båda alternativen gäller att en 
variation i höjd ska bidra med att hålla ner skalan på det relativt långa kvarteret. En planbestämmelse 
om att bebyggelsen ska utformas enligt alternativ 1 eller enligt alternativ 2 har införts på plankartan. 
Vidare har en bestämmelse om våningsantal införts: För alternativ 1 och för alternativ 2 gäller högsta 
antal våningar enligt respektive illustrationskarta och fasadillustrationer. 

Inga utkragande balkonger tillåts mot Västra Gatan. Mot Norra Gränden samt på våning 2 mot 
Strandgatan och Västra Tullen tillåts balkonger att kraga ut maximalt 0,4 meter över allmän plats för 
att inte påverka angränsande bebyggelse negativt. För att begränsa inverkan på gaturummet tillåts 
balkonger mot Strandgatan respektive Västra Tullen från våning 3 och uppåt kraga ut maximalt 1,3 
meter över allmän plats och uppta maximalt 1/3 av fasadens längd. En planbestämmelse har också 
införts om att lägsta våningshöjd för lokaler inom användningen C i byggnadens gatuplan är 3,6 meter. 

Alternativ 1 – skala och volym 
Alternativ 1 innebär en skala och volym på bebyggelsen som anpassats till att befintlig 
bostadsbyggnad bevaras. Den tillåts byggas på med en våning som utförs indragen från Västra 
Gatan, totalt 6 våningar. Befintlig bostadsbyggnad har en högre höjd mot Västra Gatan än den äldre 
bebyggelsen i angränsande kvarter, men genom att den har uppförts indragen från gatan har den 
ändå anpassats till omgivningen, så att dess inverkande effekt på gatan likvärdig med den av en 
trevåningbyggnad placerad i gatuliv. Detsamma gäller med påbyggnaden eftersom den utförs 
indragen.  

Övriga kvarterets skala och volym har anpassats till bostadsbyggnadens och för att även befintlig 
kontorsbyggnad ska kunna sparas och byggas på. Kvarteret förtätas. Mot Strandgatan tillkommer en 
längsgående huskropp i 3-4 våningar. Byggnaden söder om den tillåts få 6 våningar mot Strandgatan. 
Mot Norra Gränden tillåts bebyggelse i 3-5 våningar och mot den södra delen av Västra Gatan tillåts 
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bebyggelse i en höjd motsvarande 3 våningar med indragen takvåning. Som högst medges totalt 
maximalt 7 våningar i den södra delen av kvarteret. 

Bebyggelsen ska utformas med platta tak förutom en del mot Västra Gatan som ges ett ”halvt” 
sadeltak med en takvinkel om 35-40 grader med möjlighet att uppföra takkupor och frontespiser längs 
sammanlagt 35 % av fasadens längd. 

Bilder ur modell över förslaget, alternativ 1 

Alternativ 2 – skala och volym 
I alternativ 2 utformas bebyggelsen som ett kringbyggt kvarter av byggnader med sadeltak och i 
varierade höjder. Mot Västra Gatan tillåts bebyggelse i tre våningar med en fjärde takvåning. Mot 
Norra Gränden tillåts 3-5 våningar med ytterligare en takvåning, mot Strandgatan tillåts 5-6 våningar 
med ytterligare en takvåning och mot Västra Tullen tillåts 3-6 våningar med ytterligare en takvåning.   

Bebyggelsen ska utföras med sadeltak med en största taklutning om 40 grader mot allmän plats. 
Takkupor och frontespiser medges utmed som mest sammanlagt 35 % av fasadens längd mot Västra 
Gatan samt mot Norra Gränd. Det är viktigt för anpassningen till den historiska miljön och den 
småskaliga karaktären på Västra Gatan hur takkuporna och/eller frontespiserna utformas, så att deras 
längd inte görs sammanhållen utan uppbruten. Mot Strandgatan och Västra Tullen medges takkupor 
och frontespiser utmed som mest sammanlagt 60 % av fasadens längd.  



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : DP-Klocktornet 1, 34 och 37 planbeskrivning

24 
 

Bilder ur modell över förslaget, alternativ 2 

Solljusstudier 
Solljusstudie av bebyggelseförslaget har tagits fram (Tengbom 2022-07-10). Studien visar 
skuggbildning under vårdagjämning 21 mars samt vid midsommar 21 juni för befintliga förhållanden 
samt för bebyggelse enligt de båda alternativen.  

Bilderna visar att den befintliga bebyggelsen skuggar fasader i öster längs Västra Gatan från ca 14.00 
under vårdagjämning. För de två förslagen, alternativ 1 och 2 ser man skugga ungefär vid samma tid 
och utsträckning. Påverkan på omkringliggande bebyggelse avseende skuggpåverkan blir alltså 
marginellt större än vad nuvarande byggnader ger, enligt studien.  

Befintlig bebyggelse  

Vy från nordväst kl 14.00 vår-/höstdagjämning Vy från nordväst kl 17.00 vår-/höstdagjämning 

Alternativ 1  

Vy från nordväst kl 14.00 vår-/höstdagjämning Vy från nordväst kl 17.00 vår-/höstdagjämning 
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Alternativ 2  

Vy från nordväst kl 14.00 vår-/höstdagjämning Vy från nordväst kl 17.00 vår-/höstdagjämning 

 
Dagsljusstudier 
Ljusstudier har tagits fram för att studera ljusförhållandena inom kvarteret (Tengbom 2021-02-04) 
samt påverkan på befintlig bebyggelse (Tengbom 2021-03-24, rev 2022-06-24) i de båda alternativen. 
Metoden som använts är VSC – Vertical sky component, vilket fungerar som en förberedande analys i 
planskedet, där andelen direkt himmelsljus tillgängligt för en vertikal yta kvantifieras. VSC är mätt i 
procent av det totala tillgängliga himmelsljuset. Maximalt för en vertikal yta är ca 50 %. VSC > 20% 
utgör sannolikt goda förutsättningar för bostäder, VSC 15-20% är sannolikt kritiskt där åtgärder krävs 
och VSC < 15% är sannolikt mycket kritiskt, stadigvarande utrymmen rekommenderas inte.  

Ljusförhållandena inom kvarteret 

Resultaten visar att båda alternativen skuggas relativt lite av omgivningen och platsen har goda 
förutsättningar för dagsljus i ytterfasad. Gatuplan skuggas något av kringliggande bebyggelse.  

Alternativ 1 har en öppen gård och 
byggnadskroppar som är varierade i 
höjdled vilket är positivt ur ett 
dagsljusperspektiv eftersom volymerna 
skuggar varandra mindre. 
Lägenheter/rum mot gården i den lägre 
byggnaden längs Strandgatan kan vara 
kritiska på grund av att det befintliga 
bostadshuset skuggar. Här bör extra 
hänsyn tas i projekteringsskedet.  

 

 

VSC >20% i rött, VSC 15-20 % i gult och 
VSC <15 % i blått.  
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Alternativ 2 har en relativt stängd gård. 
Volymerna skuggar varandra mot gården 
och det skapas mörka hörn. Extra 
hänsyn får tas mot gården, framförallt 
vad gäller loftgångar, balkonger och 
andra skuggande geometrier. 

 

 

 

 

VSC >20% i rött, VSC 15-20 % i gult och 
VSC <15 % i blått.  

Ljusförhållanden för kringliggande bebyggelse 

Resultaten visar att befintlig bebyggelse inom kvarteret inte skuggar omgivningen särskilt mycket, 
förutom bottenvåningen längs Norra gränden som i princip ligger i konstant skugga idag. Läget är inte 
lämpligt för bostäder utifrån ett dagsljusperspektiv och här förekommer inte heller några bostäder idag. 

 

 

 

 

 

 

Befintlig bebyggelse, ljusförhållanden för kringliggande bebyggelse.  

 

 

 

Bebyggelse enligt alternativ 1, ljusförhållanden för kringliggande bebyggelse.  
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Bebyggelse enligt alternativ 2, ljusförhållanden för kringliggande bebyggelse. 

Båda alternativen till bebyggelse skuggar fasaderna söder om Norra Gränden mer än befintlig 
bebyggelse. Mest skugga ger alternativ 1 där åtgärder kan behöva vidtas för att behålla goda 
förutsättningar för dagsljus här. Övriga byggnader i omgivningen påverkas relativt lite av de båda 
alternativen. 

Fasadutformning, material och färgsättning generellt 
Längs Västra Gatan är det dominerande fasadmaterialet på den äldre bebyggelsen trä. Norr om 
Glasbruksgränd, där den äldre bebyggelsen har blandats upp med 50-, 60- och 70-talsbebyggelse 
domineras fasaderna av puts, plåt samt äldre träbebyggelse.  

Materialval och utformning av byggnadsdetaljer mm kommer prövas i samband med bygglov. En 
äkthet i material eftersträvas. Kvalitet och omsorg i detaljer och vid materialmöten är viktiga aspekter 
att beakta liksom hur fasadutformning, material och färgsättning knyter an till kringliggande 
bebyggelse och historien.  

Utformning regleras i plankartan genom olika bestämmelser för alternativ 1 och alternativ 2.  

Alternativ 1 – fasadutformning, material och färgsättning 
Alternativ 1 innebär att bebyggelsen inom kvarteret ska utformas för att harmoniera med den bevarade 
bostadsbyggnaden inom kvarteret. En planbestämmelse har införts om att ett återställande till 
ursprunglig gestaltning ska eftersträvas vid fasadförändringar av bevarad bostadsbyggnad. Vidare har 
en planbestämmelse införts om att tillkommande bebyggelse/byggnadsvolymer ska utformas med 
gestaltningsmässig hänsyn till befintlig bevarad byggnad inom kvarteret i fråga om material, kulör och 
proportioner. Syftet är att kvarteret ska få en sammanhållen karaktär som skapar en harmonisk helhet 
även om den tillkommande bebyggelsen också kan ges moderna inslag som speglar sin tid.  

Fönstersättningen utgör en stor del av bebyggelsens karaktär. I alternativ 1 ges den ingen egen 
reglering utan ingår i bestämmelserna ovan. Färgsättningen ges inte heller någon egen bestämmelse 
utan ingår i bestämmelserna ovan. 

Alternativ 2 – fasadutformning, material och färgsättning 
Alternativ 2 tar sikte på den äldre bebyggelsen längs Västra Gatan i sin gestaltning. För att 
bebyggelsen ska knyta an till den äldre bebyggelsen införs en bestämmelse som säger att fasader på 
byggnadsvolymer mot Västra Gatan ska utföras i trä och målas i traditionella kulörer. Accentfärger 
tillåts på byggnadsdetaljer. Övriga fasader mot allmän plats ska utföras i trä eller puts. Detaljer tillåts 
utföras i annat material såsom skiffer eller skivmaterial. Även här syftar bestämmelserna till att ge 
kvarteret en sammanhållen karaktär och harmonisk helhet, den här gången med omgivningen längre 
ner längs Västra Gatan. Den tillkommande bebyggelsen kan ges moderna inslag som speglar sin tid.  

Fönstersättningen utgör en stor del av en byggnads karaktär. För att harmoniera med den omgivande 
bebyggelsen har en planbestämmelse införts om att fönster på våning två och uppåt ska ha en 
stående karaktär. 
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Exempel på hur detaljer i fasaderna kan utföras i annat material än trä eller puts med bibehållen 
känsla av helhet. Bilderna visar angränsande bebyggelse nordväst om planområdet. 

Foton som visar exempel på traditionell färgsättning, från Västra Gatan 

SERVICE 
Förutsättningar 
Planområdet ligger i Kungälvs centrum som erbjuder ett varierat utbud av kommersiell service.  

Skolor och förskolor i närområdet är förskolorna Ängsblomman och Solängen på ca 550 meters 
promenadavstånd, Kongahälla förskola på ca 800 meter promenadavstånd, Fontinskolan (åk F-6) på 
ca 300 m promenadavstånd och Torildskolan (åk 7-9) på ca 600 m promenadavstånd. 
Montessoriskolan Älvkullen (förskola och åk F-9) ligger på ca 200 m promenadavstånd. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att de lokaler för centrumverksamhet som finns i kvarterets bottenvåning idag 
blir kvar eller helt eller delvis ersätts med nya lokaler. Från våning 2 och uppåt ger planförslaget 
möjlighet till lokaler för centrumanvändning för till exempel olika typer av offentlig och kommersiell 
service. Vilka verksamheter som kommer finnas i kvarteret i framtiden går inte att reglera i en 
detaljplan.  

TILLGÄNGLIGHET  
Förutsättningar 
Bebyggelsen inom planområdet ska utformas med god tillgänglighet för rörelsehindrade och 
synskadade och entréer mot gata ska ha god tillgänglighet. Tillgängligheten till och inom byggnaderna 
prövas vid bygglovsgivningen. Den flacka marklutningen inom planområdet ger goda förutsättningar 
för utformning av tillgängliga entréer och allmän plats. 

Planförslag 
En av grundtankarna i planprogrammet för Liljedal är att öppna upp för mer rörelse i centrum för 
gångtrafikanter och besökare och därmed göra det mer tillgängligt. För att stärka gatulivet och öka 
tryggheten längs de omkringliggande flanörstråken har en planbestämmelse införts: 
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Varje trapphus tillhörande flerbostadshus ska ha en entré mot allmän plats.  

I alternativ 1 bevaras och renoveras befintlig bostadsbyggnad. Den rymmer lägenheter i två plan som 
inte klarar dagens krav på tillgänglighet vid nybyggnation. 

FRIYTOR  
LEK-, NATUR OCH REKREATIONSOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Närmsta park är Västra Parken ca 70 meter norr om planområdet. Västra Parken beskrivs som ett 
grönt andningshål för centrumbesökaren och innehåller bland annat lekyta, bänkar, stora träd och 
planeringar. Andra parker i planområdets närhet är Rådmansparken ca 200 meter väster om 
planområdet, Bäckparken ca 350 meter väster om planområdet, Älvparken ca 500 meter sydväst om 
planområdet och Strandparken ca 600 meter sydost om planområdet. I Bäckparken finns närmsta 
kommunala lekplats, Ankdammen. Fontins naturreservat ligger ca 500 meter öster om planområdet. 
Ytterligare förutsättningar för lek och rekreation finns vid bandybanan Skarpe Nord, ca 800 meter 
sydväst om planområdet. Sim- och ishallen Oasen ligger ca 600 m från planområdet västerut. 

Idag saknas bostadsgård inom kvarteret.  

Planförslag 
Lek och rekreation för de boende i den planerade bebyggelsen ska finnas på bostadsgården. Gården 
utformas med möjlighet till dagvattenfördröjning genom bland annat planterbart bjälklag, se vidare 
under rubriken Dagvatten. Stor vikt ska läggas vid gårdsrummens utformning så att dessa får en 
grönskande karaktär.  

TORG, PLATSER OCH STRÅK 
Förutsättningar 
I närområdet finns ett fåtal platser av skiftande kvalitet, storlek och karaktär. Stråket Västra Gatan har 
stor potential för vistelse, med låg bebyggelse som ger goda ljusförhållanden, många målpunkter och 
en historisk miljö. Längs Strandgatans östra sida finns i dagsläget inga ytor för vistelse. Längs 
Strandgatans västra sida finns Gustaf Hjerpes torg.  

Planförslag 
I planprogrammet för Liljedal pekas platser och stråk ut som kan bidra till ett ökat stadsliv i området 
och strategiska och goda lägen för lokaler och uteserveringar har identifierats. I aktuell plan finns 
potential för exempelvis en uteservering med eftermiddagssol mot Västra Tullen.  

GATOR OCH TRAFIK 
GATUNÄT, GÅNG-, CYKEL- OCH MOPEDTRAFIK 
Förutsättningar 
Gatunätet runt planområdet är utbyggt och inga förändringar planeras inom ramen för detaljplanen. En 
dubbelriktad cykelbana som ingår i det kommunala cykelvägnätet som ett huvudcykelstråk finns 
utbyggd längs Strandgatan västra sida, genom Västra Tullen och vidare längs Uddevallavägen.  

På Strandgatan, som är en viktig länk i huvudtrafiknätet och reservväg till E6 passerar varje dygn ca 
11 250 fordon (enligt mätning från 2021). Prognosen för år 2040 är en utökning av trafiken längs 
Strandgatan till 15 900 fordonspassager per dygn, varav 6,3 % tung trafik. I siffran har samtliga 
exploateringsprojekt i stadskärnan räknats in. 

Västra Gatan är den gamla huvudleden genom Kungälv, idag ett affärsstråk reglerat som gågata. 
Fordonstrafiken som tillåts längs gatan utgörs av leveranser till verksamheter samt boende utmed 
gatan. Gående är prioriterade. Fordonstrafiken är enkelriktad norrifrån. Det förekommer en del 
obehörig trafik på gatan som bidrar till en mindre trivsam miljö för gångtrafikanter. 
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Planförslag 
Planförslaget innebär inga förändringar av trafiknätet. Angöring av kvarterets underjordiska garage ska 
ske som idag. En planbestämmelse införs om att körbar förbindelse inte får anordnas mot 
Strandgatan, Västra Tullen eller Västra Gatan.  

Med ett genomförande av planprogrammet är ambitionen att Strandgatan ska fungera som ett 
flanörstråk genom centrala Kungälv. För att säkerställa att gångutrymmet längs gatan inte begränsas 
införs en planbestämmelse om att entréer mot Strandgatan ska placeras indragna.   

KOLLEKTIVTRAFIK 
Förutsättningar 
Planområdet har god tillgång på kollektivtrafik. Utmed Strandgatan passerar linje X4 mellan Kungälv 
resecentrum och Mölnlycke. Linje 401 går mellan Kungälv resecentrum och Angered Centrum. 
Närmsta hållplats för kollektivtrafik är Västra Parken ca 70 meter norr om planområdet alternativt för 
resor söderut Kexbageriets hållplats ca 130 meter från planområdet. Planer finns på att flytta 
Kexbageriets hållplats i norrgående riktning till samma läge längs Strandgatan, ca 130 meter från 
planområdet.  

Kungälvs resecentrum ligger söder om Kungälvsmotet vid E6:an, knappt 1 km promenadavstånd från 
planområdet. 

PARKERING 
Förutsättningar 
Den övergripande målsättningen för centrala Kungälv är att fördubbla invånarantalet och skapa en 
attraktiv och hållbar stadskärna. Samtidigt har Kungälvs kommun ett mål om att minska utsläpp av 
koldioxid och förbättra luftkvaliteten genom att minska körsträckan med bil och ställa om till en större 
andel hållbara resor i kommunen, främst genom en ökad andel kollektivtrafikresor och gång- och 
cykelresor. Hur kommunen planerar för cykel- och bilparkering har en väsentlig roll i att uppfylla den 
övergripande målsättningen. 

I Parkeringsnorm – Del av Plan för smart och effektiv parkering beskrivs byggherrens ansvar för 
att tillskapa eller friköpa parkering för bil vid nyanläggning av bostäder och verksamheter. Friköp av 
parkering kan göras i en av kommunen anordnad parkeringsanläggning genom avtal om 
parkeringsköp enligt gällande taxa alternativt i en av en privat fastighetsägare anordnad 
parkeringsanläggning. Taxan för parkeringsfriköp mot kommunen är idag samma för hyresrätter som 
bostadsrätter och ger ingen särskild rabatt för små bostäder eller studentbostäder.  

Parkering för cykel ska ordnas inom fastigheten, nära entréer eller i huset. 

Parkeringstalen för bil är indelade i fyra zoner, avgränsade utifrån närheten till attraktiv kollektivtrafik, 
gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. En reducering av parkeringstalen med syfte att öka det 
hållbara resandet kan göras med maximalt 20% genom olika åtgärder kopplade till kollektivtrafik, 
bilpool, laddinfrastruktur respektive elcykel. Centrala Kungälv tillhör parkeringsnormens zon A. 

Parkeringstal zon A enligt Parkeringsnorm - Del av Plan för smart och effektiv parkering 

Parkeringstal cykel  
• Bostäder 20 platser/1000 m2 BTA plus 2 platser/1000 m2 BTA för besökare.  
• Kontor 15 platser/1000 m2 BTA plus 1 plats/1000 m2 BTA för besökare.  
• Handel 5 platser/1000 m2 BTA plus 10 platser/1000 m2 BTA för besökare.  
• Restauranger 5 platser/1000 m2 BTA plus 5 platser/1000 m2 BTA för besökare.  

Parkeringstal bil  
• Bostäder 7 platser/1000 m2 BTA plus 1 plats/1000 m2 BTA för besökare.  
• Kontor 7 platser/1000 m2 BTA plus 3 platser/1000 m2 BTA för besökare.  
• Handel 5 platser/1000 m2 BTA plus 20 platser/1000 m2 BTA för besökare.  
• Restaurang 5 platser/1000 m2 BTA plus 15 platser/1000 m2 BTA för besökare.  
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Kontor, handel och restaurang ryms alla inom användningen C – Centrum. 

Parkeringsnormen anger ett stort behov av besöksparkeringar för bil för handel och restaurang. 
Samma behov anges för hela Kungälvs kommun, likvärdigt för alla zoner. Sett till centrala Kungälv så 
är parkeringstalet för handel/restaurang därmed högt i jämförelse med likvärdiga orter och deras 
centrum/stadskärnor. Detta P-behov per yta är svårt att förena med en tät stadskärna då parkeringen 
kräver mycket yta. Utredning pågår inom kommunens förvaltning och det har föreslagits att 
parkeringsnormen för bil bör revideras avseende parkering för handel, kontor och restauranger.  

Planförslag 
Planförslaget medger en delvis flexibel byggrätt för bostäder och centrumverksamhet. I kvarteret finns 
idag underjordisk parkering. Inriktningen är att utöka den underjordiska parkeringen inom planområdet 
till att kunna tillgodose kvarterets totala bil- och cykelparkeringsbehov för bostäder och arbetsplatser.  

Kommunen har kapacitet för att kunna erbjuda friköp av det totala parkeringsbehovet för bil som 
planområdet genererar för besökare till handel. I dagsläget ser kommunen att det behovet kan 
tillgodoses inom befintlig parkeringsyta på Gärdet 1:3 västra. 

Det finns begränsade möjligheter att anordna besöksparkering för cykel inom kvartersmark i 
planförslaget. Möjligheten att anordna besöksparkering för cykel inom allmän plats behöver studeras i 
det fortsatta planarbetet.  

Slutgiltig parkeringslösning redovisas vid ansökan om bygglov.  

VARUMOTTAGNING OCH UTFARTER 
Förutsättningar 
Kvarterets tillfart för bil, varumottagning samt avfallshantering sker idag från söder, via fastigheten 
Klocktornet 2. Servitut finns för infart. Via tillfarten nås befintligt underjordiskt parkeringsgarage.  

Leveranser till butiker och verksamheter sker också längs Västra Gatan. I dagsläget medger gatans 
utformning att det inte finns någon begränsning av vilka leveransfordon som kan trafikera Västra 
Gatan.  

Planförslag 
Planförslaget innebär att möjligheten till varumottagning via befintlig infart till parkeringsgaraget via 
Klocktornet 2 kommer tas bort. Befintlig infart till parkeringsgaraget kommer finnas kvar men inte 
utnyttjas för varumottagning och leveranser. Istället kommer en lastzon enligt förslaget att anordnas 
direkt från Strandgatan. Lastzonen kan också användas för avfallshantering, se vidare under rubriken 
Avfall. Det kommer också fortsatt att vara möjligt med leveranser via Västra Gatan.  

STÖRNINGAR OCH RISKER 
LUFTFÖRORENINGAR 
Förutsättningar 
De enskilt största källorna till luftföroreningar i Kungälv är E6, Munkegärde kraftvärmeverk och 
Skälebräcke bergtäkt. Inom planområdet utgör vägtrafikens utsläpp den största källan för bland annat 
kväveoxider och partiklar. Alstringen är främst koncentrerad till Strandgatan.  

Kommunen arbetar i sin planering av Kungälvs centrumområden för bättre kollektivtrafiklösningar och 
andra alternativ för att lokalt minska påverkan från fordonstrafiken. Ambitionen är att underlätta för 
invånarna att använda andra transportmedel än bil. Det centrala läget med närhet till både regional 
och lokal kollektivtrafik gynnar kollektivt resande både lokalt och regionalt. Regionala cykelstråk finns i 
området och en stor del av invånarnas behov av service är lokaliserat inom gångavstånd.  

Strandgatan som passerar planområdet utgör genomfartsgata och fungerar även som alternativ väg i 
händelse av att E6 blockeras i höjd med Kungälv. Även om förtätningen av centrala Kungälv har som 
ambition att minimera behovet av vägtransporter kopplat till planområdet, kommer arbetet med 
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detaljplanen ha begränsade möjligheter att påverka mängden genomfartstrafik. Förtätningen av 
planområdet och andra exploateringar i närheten liksom en generell trafikökning över tid förväntas 
påverka den framtida luftmiljön i planområdet. 

Kungälvs kommun har genom Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen och på eget initiativ genomfört 
beräkningar av luftkvaliteten (Luftmiljöutredning, Ramboll 2019. Ren regionluft 2015 2017:07, 
Miljöförvaltningen Göteborg). Beräkningarna visar på risk för överskridande av miljökvalitetsnormen 
(MKN) för luft i Kungälvs centrala delar och längs E6. Under 2021 och 2022 utförs därför mätning av 
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) på Strandgatan i höjd med planområdet. Mätningarna syftar 
till att klargöra de faktiska halterna av luftföroreningar och hur de förhåller sig till lagkrav och miljömål. 
Mätningarna är, i beaktande av luftkvalitetsförordningens krav, ännu inte slutförda men preliminära 
resultat finns tillgängliga som underlag för bedömning av hur halterna förhåller sig till MKN 
(Luftkvalitetsmätningar i Kungälv 2020, IVL Svenska Miljöinstitutet 2021).  

Mätningar som utförts på Strandgatan under 2020 - 2021 visar att partikelhalten (11 
mikrogram/kubikmeter luft) klart underskrider MKN, miljömålet för årsmedelvärde och 
utvärderingströsklar. För kvävedioxid (14 mikrogram/kubikmeter luft) bedöms att MKN (40 
mikrogram/kubikmeter luft) och miljömålet (20 mikrogram/kubikmeter luft) klarades. Däremot finns en 
risk att utvärderingströsklar överskrids vilket kvarstår att utvärdera från pågående mätningar.  

Planförslag 
Vädringsventiler och luftintag ska undvikas att placeras mot Strandgatan. En planbestämmelse har 
införts som anger att friskluftsintag inte får placeras mot Strandgatan. Planbestämmelsen hindrar inte 
placering av öppningsbara fönster mot Strandgatan. 

En planbestämmelse har införts om att underjordiskt garage ska utföras med separat ventilation.  

BULLER 
Förutsättningar 
Planområdet påverkas av trafikbuller från kringliggande vägar samt från E6. En bullerutredning 
(Sweco 2021-12-17) har tagits fram för planområdet. Utredningen utgår ifrån de två alternativen till 
utformning av bebyggelsen. Trafikbullerberäkningarna har utgått ifrån trafikuppgifter ifrån Kungälvs 
kommun med prognosår 2040. 

För trafikbuller gäller riktvärden enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). En ändring i förordningen med nya riktvärden trädde i kraft 2017-07-01. Riktvärdena 
innebär att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad. Vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden, bör 
inte 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå överskridas. Om 70 dBA maximal 
ljudnivå överskrids vid uteplatsen, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid bostadsbyggnadens fasad 
inte överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå. Om angivna ljudnivåer vid fasad överskrids bör minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden. Dessutom bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Planförslag 
Utredningen visar, för både alternativ 1 och alternativ 2, att hela fasaderna mot Strandgatan och 
Västra Tullen samt delar av anslutande fasader är utsatta för ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA. 
Riktvärde 65 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls överallt förutom vid de två nedre våningsplanen som 
vetter mot Strandgatan samt vid delar av anslutande fasader. 

Alternativ 1 
För att riktvärdena för bostäder ska innehållas mot Strandgatan och Västra Tullen, behöver bostäder 
som vänder sig hit ha minst hälften av rummen mot en ljuddämpad sida <55 dBA ekvivalent ljudnivå 
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alternativt utföras som små lägenheter <35 kvm. På våning 2 mot Strandgatan överskrids gällande 
riktvärde för små lägenheter <35 kvm varför bostäder här måste ha minst hälften av rummen mot en 
ljuddämpad sida <55 dBA ekvivalent ljudnivå.  

Åtgärder krävs för att skapa möjlighet att uppnå ljuddämpad sida på gården samt för att en gemensam 
uteplats som klarar riktvärden för uteplats ska kunna anläggas här. 

En åtgärd i form av en bullerskärm placerad mellan de båda huslamellerna, som sluter innergården 
mot norr, har studerats. Med bullerskärmen uppnås villkoren för dämpad sida för större delen av 
fasaderna som vetter mot innergården, med undantag för fasaddelar närmast Västra Tullen, på de 
översta våningsplanen samt vid delar av fasader närmast Strandgatan.  

För befintliga bostäder inom kvarteret, som i alternativ 1 ska sparas, förbättras bullersituationen 
betydligt med planförslaget. Trots det uppfylls inte nu gällande riktvärden för de befintliga bostäderna 
närmast Västra Tullen. Planförslaget fastslår pågående bygglovgiven användning.  

Med bullerskärm uppnås gällande riktvärden för uteplats på innergården. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alternativ 1 - Trafikbuller, 
dygnsekvivalent ljudnivå i 5 dB 
färgintervall.  

Överst: fasader mot Strandgatan och 
Västra Tullen. Nederst: fasader mot 
Västra Gatan och Norra gränden. 

 

Alternativ 2 
För de fasader som berörs av överskridande finns tillgång till fasader som innehåller villkor för dämpad 
sida i riktning mot innergården. För att riktvärden för nya bostäder skall innehållas överallt behöver 
bostäder utformas med tillgång till dämpad sida där huvudriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad överskrids alternativt behöver bostäder <35 kvm byggas.  

Gällande riktvärden för uteplats uppnås på innergården. 
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Alternativ 2 - Trafikbuller, 
dygnsekvivalent ljudnivå i 5 dB 
färgintervall. 

Överst: fasader mot Strandgatan och 
Västra Tullen. Nederst: fasader mot 
Västra Gatan och Norra gränden. 

 
Slutsats 
Med bullerskyddande åtgärd i form av en bullerskärm för alternativ 1 bedöms de båda 
utbyggnadsalternativen som likvärdiga utifrån ett bullerperspektiv. Planförslaget har utformats med 
möjlighet att uppnå gällande riktvärden enligt trafikbullerförordningen för tillkommande bebyggelse i 
båda bebyggelsealternativen. 

Planen har utformats med en bred användning där exploatören kan välja att tillskapa 
centrumverksamheter istället för bostäder i de mest bullerutsatta lägena. Exempelvis kan mycket stora 
lägenheter krävas i kvarterens hörn för att uppnå kravet om att minst hälften av bostadsrummen ska 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå uppnås.  

En planbestämmelse har införts på plankartan för att fastslå att trafikbullerförordningen med 
nuvarande riktvärden gäller inom planområdet. Bestämmelsen slår fast att varje bostad ska ha tillgång 
till minst en uteplats där ljudnivån klarar förordningens nuvarande riktvärden för uteplats. 

En planbestämmelse har införts för alternativ 1 om att en bullerskärm med en höjd om minst 6,3 meter 
över ovansida bjälklag ska placeras mellan husgavlarna som vetter mot Västra Tullen.  

VIBRATIONER 
Förutsättningar 
En vibrationsutredning har genomförts (Sweco 2021-11-30) i syfte att klargöra förutsättningarna för 
planområdet. Boende i Liljedalskvarteret sydväst om planområdet har tidigare rapporterat om 
upplevda problem med vibrationer kopplat till de vägbulor som finns placerade på Strandgatan. 
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Mätning av vibrationer görs enligt Svensk standard SS 460 48 61: "Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader". Riktvärde för komfortvibrationer är måttlig störning 0,4 – 1,0 
mm/s RMS och sannolik störning >1 mm/s RMS.  

I samband med utredning utfördes vibrationsmätningar i mark i två mätpunkter. Mätpunkt 1 var 
lokaliserad vid cirkulationsplatsen Västra Tullen ca 10 meter från planområdet och mätpunkt 2 invid 
byggnadens sydvästra fasad. Komfortnivåer i byggnaden har därefter beräknats med 
erfarenhetsbaserade tumregler tillsammans med uppmätta värden i mark i de båda mätpunkterna.  

Resultatet visar att vibrationsnivåer under riktvärdet för måttlig störning uppnås i mätpunkt 1 för alla 
typer av grundläggning och för alla typer av bjälklag förutom för vekt träbjälklag. I mätpunkt 2 uppnås 
vibrationsnivåer under riktvärdet för måttlig störning för alla typer av grundläggning förutom platta på 
mark och för alla typer av bjälklag förutom för vekt träbjälklag. Med befintlig grundläggning med källare 
klaras alltså riktvärdet för måttlig störning så länge inte ett vekt träbjälklag väljs. 

Planförslag 
Inga planbestämmelser med avseende på vibrationer har införts.  

För tillkommande bebyggelse bör bjälklagstyp väljas med tanke på vibrationsrisker. Betongbjälklag 
eller styvt träbjälklag bör väljas, medan vekt träbjälklag ska undvikas.   

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH SPILLVATTEN 
Förutsättningar 
En utredning av områdets förutsättningar och förslag gällande vatten, spillvatten och dagvatten har 
tagits fram, VAD-utredning (Sweco 2021-11-22). Utredningen utgår ifrån de två alternativen till 
utformning av kvarteret enligt planförslaget samt Kungälvs kommuns dagvattenhandbok som 
beslutades 2017.  

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten. Vatten- 
och spillvattenledningsnätet i anslutning till planområdet är väl utbyggt med hög kapacitet.  

Planförslag 
Kvarteret har idag en befintlig VA-försörjning och denna bedöms inte behöva förändras. Tillkommande 
bebyggelse kan anslutas till befintliga VA-ledningar med god kapacitet. Befintliga serviser föreslås 
nyttjas. Trycknivån i området överstiger erforderlig trycknivå för planförslaget. 

DAGVATTEN 
Förutsättningar 
Planområdet omfattar endast kvartersmark. Hela fastigheten är idag bebyggd med takytor och några 
mindre asfalterade ytor. Den befintliga hårdgöringsgraden har bedömts till 90 %. I planförslaget 
minskas hårdgöringsgraden till 75 % när grönytor tillskapas. Uppskattningen gäller båda alternativen 
till utformning.  

Av erhållet underlag framgår inte var dagvattenservisen är belägen, men det finns dagvattenledningar 
både i Strandgatan och Västra Gatan. Systemet avleds söderut till recipienten Nordre älv. 
Planområdet och omgivande gator sluttar i sydvästlig riktning liksom den ytliga avledningen från 
området.  

För utjämning av dagvatten krävs en effektiv volym om ca 35–75 m3 som då tillgodoser utjämning vid 
nederbörd med återkomsttiden 30 år. Av detta utgör erforderlig fördröjningsvolym för innergårdarna 
och hälften av takytorna 35 m3. Genom att leda så många av byggnadernas stuprör som möjligt mot 
gårdsbjälklaget kan så stor del av dagvattnet som möjligt omhändertas.  

Planen innehåller endast kvartersmark, vilket innebär att det är den enda möjliga platsen för 
dagvattenhantering. Utredningen rekommenderar en anslutning av fastighetens dagvatten till 
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huvudledningen i Strandgatan. En utjämningsanordning minskar belastningen på ledningen, vilken 
dock har en relativt god kapacitet.  

Den ekologiska statusen för Nordre älv är måttlig och god kemisk status uppnås inte. 
Miljökvalitetsnormen anger att den ekologiska statusen ska vara god 2021 och den kemiska statusen 
ska vara god exklusive överallt överskridande ämnen (kvicksilver och bromerad difenyleter). Ny 
miljökvalitetsnorm är under framtagande. Recipienten klassas som känslig av kommunen. 

Den planerade exploateringen innebär en minskning av föroreningsbelastningen i dagvattnet vilket är 
positivt för recipienten Nordre älv och dess miljökvalitetsnormer.  

De föreslagna dagvattenlösningarna för fördröjning och rening av dagvatten har baserats på Kungälvs 
dagvattenhandbok gällande typ av lösningar, fördröjning- och reningskrav. Riktlinjerna i handboken 
anger att öppna, ytliga och tröga dagvattenlösningar ska prioriteras. Fördröjningskrav ska i första hand 
ställas inom kvartersmark. 

För att rena dagvattnet krävs inga större åtgärder. Genom att utforma någon typ av grönyta eller 
plantering som tar hand om planområdets dagvatten kan dess kvalitet renas till under riktvärde. 
Utgående dagvattenserviser bör förses med avstängningsanordningar för förhindrande av 
släckvattenutsläpp från fastigheten i händelse av brand.  

Recipienten Nordre älv bedöms inte påverkas negativt av exploateringen. 

Planförslag 
VAD-utredningen ger olika förslag på möjlig lösning för fördröjning och rening av dagvatten inom 
planområdet. De lösningar som slutligen väljs ska ha motsvarande kapacitet och funktion som 
föreslagna lösningar. 

Eftersom ett gårdsbjälklag ska anläggas medför det särskilda krav på dagvattenhanteringen. Det är 
t.ex. inte möjligt att infiltrera dagvatten och fuktsäkerheten måste garanteras. Det är en liten volym 
som ska fördröjas och det finns goda möjligheter att skapa den volymen utan att inskränka 
möjligheterna att nyttja ytan för andra ändamål. 

Dagvattenhanteringen föreslås kombineras med planteringar på gårdsbjälklaget, antingen med någon 
form av grön takbeläggning eller regnbäddar i syfte att erhålla utjämning och rening av dagvattnet. En 
planbestämmelse som anger att gårdsbjälklag ska vara planterbart har införts för den norra delen av 
planområdet.  

Information har införts på plankartan om att utformningen av dagvattensystemet ska följa Kungälvs 
kommuns dagvattenplan från 2017. 

RÄDDNINGSTJÄNST 
Förutsättningar 
För byggnader som är 4 våningar eller lägre behöver räddningstjänsten kunna angöra inom 50 meter 
från byggnaden. För byggnader som är 4 våningar eller högre behöver räddningstjänsten kunna nå 
varje lägenhet med höjdfordon om inte byggnaderna utformas med brandsäkra trapphus.  

Det finns goda möjligheter för brandvattenförsörjning. Inom 50 meter från planerat planområde finns 
tre brandposter, vardera med kapacitet högre än 20 l/s. 

Planförslag 
I båda alternativen till utbyggnad kommer tillkommande bebyggelse att delvis överstiga 4 våningar.  

VÄRME 
Förutsättningar 
Ledningar för fjärrvärme finns utbyggt i Västra Gatan. Kvarteret försörjs idag med fjärrvärme härifrån.  
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Planförslag 
Tillkommande bebyggelse avses försörjas med fjärrvärme.  

EL 
Förutsättningar 
Ledningsnätet för el och tele finns utbyggt i anslutning till planområdet. Inom kvarteret finns en 
transformatorstation i privat ägo som försörjer den egna fastigheten.  

Planförslag 
Befintlig transformatorstation planeras att ersättas med en transformatorstation i Kungälv Energis regi i 
samband med ett genomförande av detaljplanen. Kungälvs kommun arbetar just nu tillsammans med 
Kungälv Energi AB med planering och placering av transformatorstationer i Liljedalsområdet. Nya 
transformatorstationer med ökad kapacitet kommer behövas för att tillgodose det ökade elbehovet 
som planeringen i området medför. Planområdets elförsörjning planeras ske via en 
transformatorstation som ska uppföras inom kvarteret Rhodin 19.  

AVFALL 
Förutsättningar 
För den planerade bebyggelsens avfallshantering gäller anvisningar enligt kommunens 
Avfallsföreskrifter, 2022-08-01. I föreskrifterna specificerar bland annat lutning och avstånd mellan 
angöringsplats och soprum. 

Avståndet från byggnaders entré till avfallsutrymmet ska inte överstiga 50 meter enligt Boverkets och 
Avfall Sveriges rekommendationer. Avfallsrummen bör om möjligt placeras på vägen mellan entré och 
målpunkt såsom exempelvis busshållplats. 

När det gäller tömning, ska så kort dragväg som möjligt eftersträvas. Längre dragväg än 10 meter 
debiteras extra avgift. Dragvägen får inte överstiga 25 meter enligt gällande föreskrifter. 

Närmaste återvinningsstation för källsorterat avfall som tidningar, glas, kartong, metall och plast finns 
idag inom den östra delen av Gärdet 1:3. Återvinningscentral finns i Munkegärde. 

Idag sker tömning via angöringsplats vid nedfarten till garaget. Den lösningen kommer inte vara möjlig 
i framtiden när fastigheten söder om planområdet bebyggs enligt gällande detaljplan.  

Planförslag 
För tillkommande bebyggelse krävs avfallsutrymme anpassat till byggnadernas innehåll. Gällande 
föreskrifter ska uppfyllas. Tömning kan ske direkt från Strandgatan via tillkommande lastzon samt från 
Västra Gatan.   

SKYDDSRUM 
Förutsättningar 
Det finns idag två skyddsrum med 116 respektive 100 platser inom kvarteret. Som huvudregel gäller 
att skyddsrumsbeståendet ska bevaras intakt. Om en fastighetsägare önskar avveckla ett skyddsrum 
krävs särskilda skäl. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om ett skyddsrum 
kan avvecklas.  

Planförslag 
Avsikten är att befintliga skyddsrum inom planområdet ska bevaras.   
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Konsekvenser av planens 
genomförande 
 

MILJÖKONSEKVENSER 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl 
nationella som lokala miljömål och bidra till att uppfylla miljömålen. Planförslaget antas inte medföra 
betydande miljöpåverkan.   

Planförslaget omfattar redan bebyggd kvartersmark. Marken består av hårdgjord yta idag. De träd som 
eventuellt kan beröra s av planens genomförande längs Strandgatan omfattas inte av biotopskyddet. 
Planområdet har goda gång-, cykel och kollektivtrafikförbindelser. God service finns i närområdet. 
Fjärrvärme finns utbyggt i anslutning till planområdet. 

Föreslagen dagvattenhantering ökar inte föroreningsbelastningen på dagvattnet jämfört med befintlig 
situation. Därtill föreslås åtgärder som innebär att dagvattnet renas och fördröjs inom planområdet före 
avledning till det allmänna ledningsnätet. 

Markmiljöundersökning visar att de markföroreningar som finns inom planområdet inte är av en sådan 
omfattning att marken kan anses olämplig för den användning som föreslås. En anmälan enligt 28 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska inlämnas till kommunens 
miljömyndighet inför att tex rivning, schaktning eller pålning planeras. 

Åtgärder vidtas för att klara gällande bullerriktvärden för tillkommande bebyggelse. 

Preliminära resultat av mätning av luftkvaliteten längs Strandgatan visar att MKN och miljömålen 
klarades. Däremot finns en risk att utvärderingströsklar överskrids vilket kvarstår att utvärdera från 
pågående mätningar. Kommunen arbetar i sin planering av Kungälvs centrumområden för bättre 
kollektivtrafiklösningar och andra alternativ för att lokalt minska påverkan från motorfordonstrafiken. 
Planförslaget väntas inte självt bidra till någon stor ökning av trafiken på Strandgatan. 

Planförslaget har anpassats till riksintresset för kulturmiljö. Anpassningen har säkerställts med 
planbestämmelser.  

SOCIALA KONSEKVENSER 
Planområdet utgör en relativt liten exploatering i ett området som redan idag är bebyggt, varför de 
sociala konsekvenserna av planförslaget är begränsade. Bebyggelsen har handelslokaler i 
bottenvåningen idag och planförslaget innefattar tvingande bestämmelser om centrumanvädning i 
bottenvåningen, vilket medför att kvarteret även i framtiden kommer ha en bottenvåning med 
verksamheter och annat utåtriktat innehåll som samspelar med kringliggande gator. Utöver det utökas 
bruttoarean inom kvarteret med ca 2700 kvm med en flexibel användning mellan bostäder och 
centrumanvändning vilket medför fler människor som rör sig runt kvarteret. Genom en 
planbestämmelse om att varje trapphus tillhörande bostäder ska ha en entré mot allmän plats stärks 
gångrörelserna runt kvarteret ytterligare vilket bidrar till ökad trygghet och stadsliv och möten.  

Goda kommunikationer med kollektivtrafik finns inom 100 meter från planområdet. Det finns gott om 
olika typer av offentliga mötesplatser i planområdets närhet: Västra Parken, Rådmansparken, 
Posttorget, Västra Gatan och Strandgatan med sitt utbud av butiker och restauranger samt en biograf. 

JÄMSTÄLLDHET 
Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden och villkoren som 
styr vardagen grundläggs i hur den fysiska miljön används och utformas. Kvinnors inkomstnivå och 
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ekonomiska resurser är lägre än mäns. Resmönstren ser olika ut, män reser mer med bil och kvinnor 
mer med kollektiva trafikmedel. Kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj. Positiva aspekter på 
planen är att god tillgång till kollektivtrafik underlättar vardagsresor. Planområdets närhet till 
kollektivtrafik, service och rekreation bidrar till jämlika möjligheter för kvinnor och män. En blandning 
av bostäder och verksamheter inom planområdet och i stadsdelen medför ett folkliv under både dag 
och kvällstid. Parkeringsgaraget behöver utformas med god gestaltning och belysning för ökad 
trygghet.  

Topografin i området medför inga svårigheter för att uppnå en god tillgänglighet.  

Planområdet är idag i privat ägo och det regleras inte i detaljplanen eller på annat sätt vilken 
upplåtelseform eventuellt tillkommande bostäder kommer få. Inom Liljedalsområdet finns både 
bostadsrätter och hyresrätter samt lokaler i både äldre och nyare hus och av olika storlekar vilket ger 
goda förutsättningar för att få till ett blandat område med verksamheter och bostäder som kan fylla 
behoven hos olika grupper. Området ligger centralt och är populärt och attraktivt att bo och verka i.  

BARNPERSPEKTIV 
Väl utbyggd gång- och cykelinfrastruktur samt kollektivtrafik medför god rörelsefrihet för större barn i 
närområdet. För mindre barn är det svårt att röra sig fritt och lekmöjligheterna i närområdet är i 
dagsläget inte så goda. Det medför ett behov av att tillkommande bostadsgård utformas i första hand 
med lekyta för de mindre barnen. 

  



177/22 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna - KS2015/880-18 Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna : DP-Klocktornet 1, 34 och 37 planbeskrivning

40 
 

Genomförandebeskrivning  
Genomförandedelen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande 
av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planen hanteras med utökat förfarande enligt Plan- och Bygglagen PBL (2010:900). 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslut tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. När detaljplanenen vunnit laga kraft kan erforderliga 
fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas och utbyggnad påbörjas.  

PRELIMINÄR TIDPLAN 
Genomförande av planen beräknas påbörjas så snart detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen 
förväntas vinna laga kraft 3:e kvartalet 2023 under förutsättning att detaljplanen inte överklagas. 
Inflyttningsklara lägenheter förväntas då stå klara 2026.  

GENOMFÖRANDETID 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft. 

Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 

Inom genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med detaljplanen. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång men 
kan då lättare ändras om ett sådant behov uppkommer.  

HUVUDMANNASKAP 
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. 
Planförslaget omfattas inte av någon allmän plats.  

Inom mark som i detaljplan är utlagd som kvartersmark BC(P) ansvarar berörd exploatör för 
iordningställande, drift och underhåll av samtliga anläggningar, byggnader och mark.  

TILLGÄNGLIGHET UNDER PRODUKTIONSTIDEN 
Längs med Västra Gatans norra del är huvuddelen av butiker och verksamheter frontmatade samt 
boendeparkering sker inne på gårdar med utfart mot Västra Gatan. Tillgänglighet till butiker, 
verksamheter och bostäder längs med Västra Gatans norra del ska vidmakthållas med minsta möjliga 
störning i samband med rivning och uppförande av byggnader. Framkomligheten för räddningstjänst 
och samhällsservice ska säkerställas.  

Buller under byggtiden regleras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser.  

Kommunen har tagit fram en logistikutredning för att invånare och näringsidkare inte ska påverkas 
under byggtiden. Detta uppnås genom samordning och samverkan mellan kommunen och 
byggprojekten rörande byggrelaterade transporter. 

ANSVAR FÖR ANLÄGGNINGAR 
KVARTERSMARK 
Fastighetsägare ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar till 
exempel parkeringsplatser, gård och bostadsgator inom kvartersmark. 
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TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
Omläggning av befintliga ledningar ansvarar och bekostar respektive ledningsägare om inget annat 
finns överenskommet i avtal.  

Vatten- spillvatten- och dagvattenledningar  
Kungälvs kommun ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar fram till förbindelsepunkter.  

Exploatören ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av privata vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar/dagvattenanordningar på kvartersmark samt privata ledningar som eventuellt 
placeras på allmän platsmark.  

El, Fjärrvärme  
Kungälv Energi ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av elledningar med tillhörande 
anläggningar samt eventuella ledningar för fjärrvärme.  

Fiber och telefoni  
Kungälv Energi alternativt annan fiberleverantör ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av 
fiberledningar. Omläggning samt nyanläggning av fiberledningar följer i stort utbyggnaden av 
infrastrukturen för projektet.  

AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 
Samverkansavtal som reglerar detaljplanekostnader med mera har tecknats mellan fastighetsägaren 
och Kungälvs kommun.  

Avtal skall tecknas mellan fastighetsägaren och respektive nätägare för att reglera ev. utbyggnad av 
elanläggningar samt tele och bredbandsnät.  

Exploateringsavtal ska upprättas mellan Kungälvs kommun och Exploatören innan detaljplanen tas 
upp för antagande. Avtalet ska bland annat reglera marköverlåtelser, medfinansieringsersättning för 
infrastruktur, utbyggnadsordning samt kostnads- och genomförandeansvar för åtgärder som krävs 
med anledning av exploateringen inom allmän platsmark och kvartersmark.  

FASTIGHETSKONSEKVENSER 
Nedan har konsekvenser för berörda fastigheter inom planområdet listats. I tabellen anges framtida 
användningsområden för respektive fastighet enligt detaljplaneförslaget samt vilka förändringar 
avseende fastighetsgränser som föreslås. Konsekvenser avseende befintliga och framtida rättigheter 
på eller till förmån för berörda fastigheter kommer att utredas inför detaljplanens granskningsskede.  

Planbestämmelserna för respektive fastighet anges nedan med bestämmelsernas beteckningar. För 
information om beteckningarnas innebörd hänvisas till rubriken ”Utformning och Bestämmelser” högre 
upp i dokumentet alternativt plankartan, där detta beskrivs.  
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Bild för att illustrera fastighetskonsekvenser i form av arealförändringar inom planområdet vilka 
även listas i tabellen nedan. 

Fastighet Planbestämmelser 
(Användning) 

Förslaget 
avstående 
mark från 
fastighet 

Föreslaget 
erhållande 
mark till 
fastighet 

KUNGÄLV 
KLOCKTORNET 1 

BCP Ingen Se lila och röd 
markerat 
område ca 89,3 
kvm 

KUNGÄLV 
KLOCKTORNET 
37 

BCP Ingen  Se lila markerat 
område ca 34,0 
kvm 

KUNGÄLV 
GÄRDET 1:1 

BCP Se lila markerat 
område ca 
108,9 kvm 

Ingen 

KUNGÄLV 
FONTIN 1:1 

BCP Se röd markerat 
område ca 14,4 
kvm 

Ingen 

KUNGÄLV 
KLOCKTORNET 
34 

BCP Ingen Se röd markerat 
område ca 3,0 
kvm 

 

MARKFÖRVÄRV 
Under rubriken Fastighetskonsekvenser beskrivs de markregleringar som föreslås inom planområdet 
utifrån framtagen plankarta.  

ANSVARIGA MYNDIGHETER/UPPLYSNINGAR 
Bygglov, rivningslov och marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.  
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Ansökan om fastighetsbildning, anläggningsförrättning med mera söks hos Lantmäteriet. 

Anmälan om avhjälpandeåtgärder eller upplysningar om en upptäckt förorening enligt Miljöbalken kap. 
10 ska riktas till tillsynsmyndigheten vilket vanligtvis utgörs av Länsstyrelsen i Västra Götaland eller 
Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
MARKÄGARE 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen.  

ERFORDERLIG FASTIGHETSBILDNING 
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsägaren ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättningar och bekostar erforderlig 
fastighetsbildning för att genomföra detaljplanen. 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Inom kvartersmarken i detaljplaneområde kan det uppstå behov av att förvalta gemensamma 
anläggningar. Omfattningen och antalet gemensamhetsanläggningar är beroende av hur 
kvartersmarken utformas. Inom kvartersmark ansvarar framtida berörda fastighetsägare för att ansöka 
om anläggningsförrättning för bildandet eller omprövning av eventuella gemensamhetsanläggningar 
med tillhörande samfällighetsföreningar.  

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemensamt ansvariga för 
anläggningarnas utförande och framtida drift. En gemensamhetsanläggning kan förvaltas direkt av 
delägarna i gemensamhetsanläggningen, eller så kan den förvaltas av en särskild bildad 
samfällighetsförening. Anläggningsförrättning ansöks hos och utförs av Lantmäteriet. Vid förrättningen 
fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader för anläggningarna, andelstal, drift- och 
underhållsfrågor mm. 

LEDNINGSRÄTT 
Eventuellt säkerställande av allmänna ledningar inom planområdet bör ske med ledningsrätt.  

Ansökan och bildande av ledningsrätt ombesörjs och bekostas av ledningsägaren. 

SERVITUT 
Befintliga servitut, som är inskrivna i fastighetsregistret och lokaliserade inom planområdet finns 
redovisade i separat fastighetsförteckning. Planerad detaljplaneläggnings påverkan på befintliga 
rättigheter kommer att studeras närmare inför granskningsskedet.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
DETALJPLANEEKONOMI 
Kostnaden för upprättande av detaljplanen har reglerats i ett samverkansavtal mellan fastighetsägaren 
och Kungälvs kommun. Fastighetsägaren svarar för de faktiska kostnaderna som uppkommer i 
samband med detaljplanearbetet.  

I det fall byggrätten utökas eller ändras inom eller i anslutning till det avtalade området, så att 
kompletterande undersökningar måste göras, står exploatören själv för den kostanden. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Genomförandet av detaljplanen kommer generera kostnader:  

För kommunen: 
- Eventuell utbyggnad av va-ledningar och eventuellt upprättande av ny förbindelsepunkt, vilket     

finansieras av anslutningsavgift. 
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För fastighetsägaren:  
   
- Ev. Fastighetsbildning samt omprövning och bildande av gemensamhetsanläggning.  
- Ev. markköp  
- Ev. anslutningsavgift för upprättande av förbindelsepunkt för VA. 
- Ev. anslutningsavgifter för el-, tele- och bredbandsnät.  
- Ev. anslutningsavgift för fjärrvärme 
- Samtliga åtgärder inom kvartersmark.  
- Ev. parkeringsfriköp  
- Medfinansieringsersättning 
- Lantmäteriförrättningar  

FRAMTIDA DRIFTKOSTNADER 
På grund av detaljplaneläggningen kommer kommunen inte få en ökad kostnad för drift och underhåll 
eftersom det inte finns någon mark planlagd som allmän platsmark.  

Exploatören inom planområdet kommer att ansvara och bekosta drift och underhåll av befintliga och 
nya anläggningar inom kvartersmark samt anläggningar som eventuellt tjänar fastigheten.  

Ledningsägare ansvarar för drift och underhållskostnader för sina ledningar. 

TEKNISKA FRÅGOR 
VATTEN OCH AVLOPP 
Detaljplaneområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten (VA). 
Befintliga bebyggda fastigheter i planområdet är redan idag anslutna till kommunalt VA. Tillkommande 
bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet.  

DAGVATTEN 
En dagvattenutredning med avseende på rening och fördröjning inom planområdet har genomförts. 
Det man kommit fram till i utredningen ska följas av exploatören. Se VAD-utredning, Sweco 2021-11-
22. 

VAD-utredningen ger olika förslag på möjlig lösning för fördröjning och rening av dagvatten inom 
planområdet. De lösningar som slutligen väljs ska ha motsvarande kapacitet och funktion som 
föreslagna lösningar. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor ska infiltreras och fördröjas lokalt inom fastigheterna innan avledning 
sker till det kommunala ledningsnätet för dagvatten.  

GATOR OCH ALLMÄN PLATS 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av alla anläggningar inom allmän platsmark. Utbyggnad av 
anläggningar inom kvartersmark ansvarar exploatören för. 

Enligt planförslaget finns ingen allmän platsmark inom planområdet.  

PARKERING 
Parkering ska så långt som möjligt anordnas inom planområdet. 

Parkeringsfriköp kan vara möjligt för parkering som ej kan lösas inom fastigheten. Den vid tidpunkten 
för prövningen gällande parkeringsnormen för Kungälvs kommun ska tillämpas och det är Kungälvs 
kommun som bedömer och avgör om parkeringsfriköp är möjligt att erbjuda, detta hanteras i samband 
med kommande exploateringsavtal. 

Det finns begränsade möjligheter att anordna besöksparkering för cykel inom kvartersmark i 
planförslaget. Möjligheten att anordna besöksparkering för cykel inom allmän plats behöver studeras i 
det fortsatta planarbetet.  
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AVFALL 
Miljöhus/miljöutrymmen bör vara väl tilltagna för att kunna erhålla full sortering, samt ska utformas 
utifrån gällande avfallsföreskrifter och övriga anvisningar från kommunen. För att underlätta 
källsortering bör det finnas sorteringsmöbler i bostäderna, exempelvis sorteringssats under 
diskbänken. 

MARKSANERING 
Marksanering kommer att genomföras inom planområdet. 

VÄRME 
För uppvärmning rekommenderas att “Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun” följs. 

Det finns fjärrvärme utbyggt inom planområdet. Kungälvs kommun ser positivt på uppvärmning genom 
fjärrvärme. Uppvärmning kan ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar. Exploatörerna 
ansvarar för att samråda kring villkoren för fjärrvärmeanslutning och teckna avtal med Kungälvs energi 
om så önskas. 

EL-, BREDBAND OCH TELEFÖRSÖRJNING 
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. Fastighetsägaren 
ansvar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning. 
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Medverkande tjänstemän & 
konsulter 
Planhandlingarna har upprättats av Karin Jern, Norconsult AB som handlagt planarbetet i samarbete 
med en projektgrupp bestående av tjänstemän från Kungälvs kommun. Anni Danielsson, Anso 
Lantmäterikonsult AB har upprättat genomförandebeskrivningen. Madeleine Wollbrant, Kungälvs 
kommun har varit projektledare.  

Kungälvs kommun 2022-11-16  

För Samhälle och utveckling 

 

 

Karin Jern   Ida Brogren 
Planarkitekt     Enhetschef Plan 

 

 

Anni Danielsson 
Mark och exploateringsingenjör 
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Handläggarens namn
Viktor Heineson 

11/2/2022

Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 (Dnr KS2021/2208-4)
Sammanfattning
Ansökan avser planläggning nya bostäder Toftebergsområdet i västra Tjuvkil. Ursprungligen 
innehöll ansökan önskemål om planläggning om upp till 38 villor inom det aktuella 
området. Sökanden har inkommit med en komplettering, innehållandes illustration av cirka 
80 bostäder, med blandade bostadstyper och upplåtelseformer. Bakom ansökan står Rotea 
Fastighetsutveckling AB, fastighetsägare är en privatperson. Den totala ytan på de områden 
som föreslås för exploatering är cirka 40-45 000 kvm. 

Gällande översiktsplan (ÖP), antagen 2012, anger för delar av aktuellt område ”möjlig 
förtätning/omvandlingsområde”. Inom dessa områden ger ÖP stöd för prövning av 
komplettering med ny bebyggelse samt ökade byggrätter för befintlig bebyggelse. En större 
del av aktuellt område ligger dock inom områden där ÖP inte ger stöd för ny bebyggelse. 
Delar av det aktuella området kommer enligt karteringar att översvämmas vid framtida 
stigande vattennivåer samtidigt som andra delar ligger i lågpunkter som enligt karteringar 
översvämmas vid kraftiga regn. Exploatering på denna typ av platser bör generellt undvikas.

Den befintliga VA-föreningen inom området kommer att övertas av kommunen och därför 
kan det finnas möjlighet att på sikt koppla in det aktuella området till kommunalt VA. 
Innan nya påkopplingar kan godkännas krävs att överföringsledningar till Ytterby är 
färdigställda och att en ny reservoar i Lycke finns på plats.

En planläggning av ny bebyggelse i begränsad omfattning bedöms kunna prövas i samband 
med att den äldre byggnadsplanen som idag gäller för området ersätts av en ny detaljplan. 
Eventuell exploatering bör minskas i omfattning för att bättre anpassas till platsens karaktär, 
gå i linje med ÖP, planprogram och övriga förutsättningar på platsen. Även det i ÖP 
utpekade området för exploatering söder om aktuellt område kan i en eventuell planläggning 
studeras. 

Juridisk bedömning 
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen 
(PBL). Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning bl.a. syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Enlig 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse bl.a. placeras och utformas 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Utifrån områdets 
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planeringsförutsättningar och områdets karaktär kan det bedömas vara tveksamt om den 
föreslagna nivån av exploatering uppfyller ovan nämnda lagparagrafer. I en eventuell 
detaljplaneläggning kommer utredningar och djupare analyser av lämplig placering av 
byggnader och exploateringsnivå att genomföras. 

Mindre delar av aktuellt område kommer att hamna inom strandskyddat område, om den 
befintliga detaljplanen upphävs för att ersättas av en ny. För att kunna upphäva 
strandskyddet i en ny detaljplan måste någon av de punkter som nämns i miljöbalkens 7 
kap. 18 c § vara uppfyllt. Om detta är möjligt bedöms vara tveksamt och får, tillsammans 
med andra planeringsförutsättningar utredas djupare i en eventuell planläggning. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Ansökan avser planläggning nya bostäder Toftebergsområdet i västra Tjuvkil. Ursprungligen 
innehöll ansökan önskemål om planläggning om upp till 38 villor inom det aktuella 
området. Sökanden har dock inkommit med en komplettering, innehållandes en illustration 
av cirka 80 bostäder, med blandade bostadstyper och upplåtelseformer. Bl.a. nämns ett 
innehåll av 10-20% hyresrätter. Vidare anges att detaljplaneläggningen kommer att avgöra 
vad som är lämpligt på platsen. 

Bakom ansökan står Rotea Fastighetsutveckling AB, fastighetsägare är en privatperson. Den 
totala ytan på de områden som föreslås för exploatering är cirka 40-45 000 kvm. 
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Figur 1. Illustration över föreslagen ny bebyggelse, innehållandes 12 friliggande villor, 37 par-/kedje-
/radhus och 24-26 lägenheter i flerbostadshus.

Det aktuella områdets terräng består av låglänt igenvuxen jordbruksmark och mer kuperad 
mark. Befintlig bebyggelse utgörs av mindre småhus, ursprungligen fritidshusbebyggelse och 
är till stor del placerad så att den underordnar sig landskapet. 

Nedan följer ett urval av de planeringsförutsättningar som legat till grund för bedömningen 
av föreslagen ny bebyggelse. En mer omfattande genomgång av planeringsförutsättningarna 
kan läsas i bilaga Planbeskedsrapport Tjuvkil 3-62. 

Gällande planer och program
Gällande översiktsplan (ÖP), antagen 2012, anger för delar av aktuellt område ”möjlig 
förtätning/omvandlingsområde”. Inom dessa områden ger ÖP stöd för prövning av 
komplettering med ny bebyggelse samt ökade byggrätter för befintlig bebyggelse. En större 
del av aktuellt område ligger dock inom områden där ÖP inte ger stöd för ny bebyggelse. 



178/22 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 - KS2021/2208-4 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 : Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62

4(9)

Figur 2. Urklipp från gällande översiktsplan.

Ett planprogram för Tjuvkil antogs 2004 i vilket ”omvandlingsområde” anges för befintlig 
bebyggelse. Detta område har samma utbredning som det som i ÖP anges som ”möjlig 
förtätning/omvandlingsområde”. För övrig mark anges ”område av stor betydelse för 
friluftsliv och naturvärden”. Programmet behandlar även gestaltningsprinciper med 
rekommendationer såsom att bebyggelse ska underordna sig landskapets och naturens 
karaktärsdrag, undvika placera bebyggelse på höjder m.m.
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Det aktuella området omfattas av en byggnadsplan från 1957, som syftar till att skapa ett 
fritidshusområde (en s k ”fritidshusplan”). Dessa planer medger endast begränsade 
byggrätter. I takt med att kommunalt VA byggs ut i denna typ av områden är avsikten att 
fritidshusplanerna ska ersättas av nya detaljplaner där större byggrätter prövas. 

VA
Den befintliga VA-föreningen inom området kommer att övertas av kommunen och därför 
kan det finnas möjlighet att på sikt koppla det aktuella området till kommunalt VA. Innan 
nya påkopplingar kan godkännas krävs att överföringsledningar till Ytterby är färdigställda 
och att en ny reservoar i Lycke finns på plats. I dagsläget planeras detta vara klart i slutet av 
2025, men politiska beslut, ekonomiska förutsättningar och markförrättningsfrågor kan 
påverka tidsplanen. I arbetet med att ansluta Toftebergsområdet till kommunalt VA kommer 
ny ledningsdragning planeras genom det aktuella området, vilket kräver ett bebyggelsefritt 
avstånd på 6-8 meter. Det befintliga reningsverket kommer att ersättas av en pumpstation, 
vilka har ett rekommenderat skyddsavstånd till bostäder på 50 meter pga lukt. 

Riksintressen
Det aktuella området ligger inom riksintresse högexploaterad kust, vilket dock inte hindrar 
tätortsutveckling. Riksintresse friluftsliv kan dock bedömas påverkas negativt av föreslagen 
exploatering. Det kan inte uteslutas att riksintresset påverkas påtagligt negativt, vilket skulle 
innebära att ett eventuellt beslut om antagande av detaljplan blir överprövat och upphävt av 
länsstyrelsen. Strax väster om aktuellt planområde finns riksintresse för naturvård. Om/hur 
detta kan påverkas får utredas i eventuell planläggning. 

Enligt en jordbruksmarksinventering utförd 2020 klassas inga ytor inom aktuellt område 
som jordbruksmark. 
  
Övriga planeringsförutsättningar
Strandskydd inträder 100 meter från strandlinjen när befintlig byggnadsplan upphävs för att 
ersättas med ny. Ny bebyggelse måste placeras så att hemfridszoner inte hamnar närmare än 
100 meter från strandlinjen.
 
I de översiktliga inventeringar som finns tillgängliga finns inga kända särskilda naturvärden 
utpekade inom området. I en eventuell planläggning bör dock en naturvärdesinventering 
utföras för att studera frågan i detalj.

För närvarande pågår arbete med en utbyggnad av väg 168 genom Tjuvkil. Detta projekt 
kommer att skapa en gång- och cykelbana längs väg 168, ordentliga busshållplatser, bl.a. vid 
Toftebergsvägens anslutning till väg 168 och bullerskydd. I underlag gällande framtida 
trafikmängder har inte den föreslagna mängden tillkommande bostäder ingått i prognoserna, 
vilka har legat till grund för exempelvis kapacitetsbehov och bullerberäkningar. 

Stora delar av aktuellt område omfattas av en gemensamhetsanläggning som ansvarar för 
skötsel av naturmarken. Om exploatering ska komma till stånd på denna mark måste en 
omprövning av gemensamhetsanläggningens omfattning ske. 

De geotekniska förutsättningarna kan antas vara dåliga på den låglänta tidigare 
jordbruksmarken. Bergtekniska förutsättningar ska också beaktas. 
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Delar av det aktuella området kommer enligt karteringar att översvämmas vid framtida 
stigande vattennivåer samtidigt som andra delar ligger i lågpunkter som enligt karteringar 
översvämmas vid kraftiga regn. Exploatering på denna typ av platser bör generellt undvikas.

En stor del av aktuellt område pekas i en översiktlig radonriskutredning ut som högrisk. 

Bedömning
I samband med det ursprungliga förslaget med ca 40 bostäder bedömdes en planläggning av 
ny bebyggelse i begränsad omfattning kunna prövas i samband med att den äldre 
byggnadsplanen som idag gäller för området ersätts av en ny detaljplan. Dock var slutsatsen 
att en eventuell exploatering bör minskas i omfattning för att bättre anpassas till platsens 
karaktär, gå i linje med ÖP, planprogram och övriga planeringsförutsättningar på platsen.

I det reviderade, mer omfattande förslaget, blir påverkan än mer negativ på exempelvis 
landskapsbild och trafikalstring. En fördel med det reviderade förslaget är den föreslagna 
blandningen av bostadstyper och upplåtelseformer. En prövning av nya bostäder inom det 
aktuella området bedöms dock kunna ske i en mer begränsad omfattning. Detta bör ske i 
samband med att omkringliggande äldre s k fritidshusplaner ersätts av nya detaljplaner, där 
utökade byggrätter prövas för befintlig bebyggelse.  

I ÖP finns ett område utpekat för exploatering söder om aktuellt område, vilket i en 
eventuell planläggning kan studeras för exploatering. Detta område har enligt översiktliga 
karteringar inte samma problem med t.ex. dagvatten och risker kopplade till stigande 
havsvattennivåer.  Att pröva exploatering i detta södra område samtidigt som utökade 
byggrätter prövas för det intilliggande fritidshusområdet kan vara fördelaktigt. Detta då flera 
frågor lämpligen löses i ett större sammanhang, exempelvis dagvattenhantering och 
trafikfrågor. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målen en ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation i hela kommunen, under förutsättning att vattenkapaciteten i 
ledningsnätet ut mot Tjuvkil är säkerställd innan detaljplanen antas. 

Kommunstyrelsens resultatmål 
KS har i dagsläget ett resultatmål, planberedskap för bostäder, verksamhetsmark och handel, 
vars indikatorer bl.a. rör antalet bostäder i lagakraftvunna detaljplaner och antal bygglov och 
slutbesked som årligen ges. Om detta, eller likdanande mål finns kvar i framtiden kommer 
föreslagen planläggning att bidra till målet. Detta mål ligger på 300 färdigställda bostäder per 
år, vilket de senaste åren har överskridits. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Hållbara städer och samhällen
Att bygga nya bostäder i närheten av befintlig infrastruktur kan bedömas gå i linje med 
målet. Bland delmålen lyfts bl.a. tillgång till hållbara transportsystem, såsom kollektivtrafik 
och att förbättra vägtrafiksäkerheten. Utbyggnaden av väg 168, vilken ligger i direkt 



178/22 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 - KS2021/2208-4 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 : Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62

7(9)

anslutning till aktuellt område, bedöms förbättra vägsäkerhet och möjliggöra bättre 
tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Även vikten av tillgång till grönområden lyfts. En omfattande exploatering i bostadsnära 
naturområden kan därför bedömas påverka målet negativt. Att exploatera på områden som 
riskerar att översvämmas vid framtida extremväder kan också bedömas gå emot målet om 
hållbara städer och samhällen. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Översiktsplan
Omfattningen av den föreslagna planläggningen bedöms inte ha stöd i gällande 
översiktsplan (ÖP). Stora delar av det aktuella området ligger inte på mark som pekas ut för 
exploatering. Mindre delar ligger inom områden som pekas ut för förtätning/omvandling av 
fritidsboende till permanentboende. I ÖP finns riktlinjer om att en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas i serviceorterna. Aktuellt förslag bedöms 
gå i linje med detta mål, även om Tjuvkil i ÖP endast pekas ut som serviceort på lång sikt. 

Bostadsförsörjningsprogram
I gällande bostadsförsörjningsprogram finns riktlinjer om att en blandning av bostadstyper 
och upplåtelseformer ska eftersträvas i serviceorterna. Aktuellt förslag bedöms gå i linje med 
dessa riktlinjer. 

Social hållbarhet – ökat innanförskap
I detta program lyfts bl.a. vikten av blandad bebyggelse och att underlätta bokedjan för äldre. 
Att i Tjuvkil bygga nya, blandade bostadstyper kan bedömas vara positivt sett till detta 
program. 

Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning
I detta policydokument tas bl.a. upp att nybyggnation ska utgå från att bygga blandat för 
olika åldrar samt närhet till service och kollektivtrafik. Även att uppmuntra äldre till att 
flytta till ändamålsenliga bostäder lyfts. Att i Tjuvkil bygga nya, blandade bostadstyper kan 
bedömas vara positivt sett till denna policy. Dock finns idag begränsat med kommunal och 
kommersiell service i Tjuvkil. 

Dagvattenhandbok
Enligt kommunens dagvattenhandbok ska byggnation undvikas inom låglänta områden och 
i områden där dagvatten riskerar att stängas in. Delar av föreslagen ny bebyggelse ligger i 
områden som enligt karteringar riskerar att bli översvämmade vid framtida extrema väder. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Föreslagen exploatering ger möjlighet till fler att bosätta sig i ett attraktivt läge vid kusten. 
Om hyresrätter skapas skulle det kunna ge en grupp människor, som idag inte har 
ekonomiska möjligheter att bosätta sig i kustzon möjlighet till det. Samtidigt innebär en 
omfattande förtätning att platsens karaktär förändras och värden som befintliga boende 
sannolikt värderar högt försvinner.

Under förutsättning att exploatören kan bidra med finansiering av ny detaljplan som ersätter 
gällande ”fritidshusplan” även för omkringliggande befintlig bebyggelse, kan föreslagen 
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exploatering ses som fördelaktig ur ett skattebetalarperspektiv. Detta då en mindre del av 
planläggningen då behöver skattefinansieras. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Eventuell planläggning resurssätts av portfölj tillväxt, där prioriteringar mellan olika projekt 
sker. Om planläggningar tidigareläggs kan det leda till orimlig arbetsbelastning och/eller 
behov av nyanställningar.  

Ekonomisk bedömning
En planläggning för nya tomter innebär en möjlighet att exploatören kan delfinansiera ny 
detaljplan som även omfattar omkringliggande fritidshusbebyggelse. I samband med att 
planläggning startar skrivs ett plankostnadsavtal med exploatören.

I detaljplaner där utökade byggrätter prövats för befintlig bebyggelse, kommer för dessa 
fastigheter planavgift att tas ut i samband med att bygglov söks. Intäkterna från dessa 
avgifter syftar till att täcka kostnaderna för planläggningen. Sannolikt kommer 
planavgifterna inte att täcka den totala kostnaden för planläggningen och planläggningen 
kommer sannolikt delvis behöva bli skattefinansierad. Om en exploatör kan vara med och 
finansiera en planläggning som även omfattar befintlig bebyggelse, är detta positivt för 
skattekollektivet. 

Kostnadstäckningsgraden för VA-utbyggnad blir högre om fler byggrätter tillkommer, då 
detta innebär fler anslutningsavgifter. 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Detaljplaneläggningen ska utöver i områdena i aktuell ansökan om planbesked, 
även omfatta bebyggelsen i omkringliggande äldre s k fritidshusplaner.

3. Omfattningen i prövningen av nytillkommande bebyggelse ska vara mindre i 
omfattning än den som angivits i aktuell ansökan om planbesked.

4. I samband med start av detaljplanläggning ska om bedöms lämpligt även 
närliggande områden utpekade för nyexploatering i översiktsplanen också ingå i 
planläggningen.

5. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna 
påbörjas tidigast 2025 och detaljplan antas 2027/2028. Denna uppskattning kan 
ändras. En detaljplan ska inte antas innan kapacitet i VA-nätet är säkerställd. 

Avgift: 19 320 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 



178/22 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 - KS2021/2208-4 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 : Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62

9(9)

 
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas. 

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

Expedieras till: Henrik Haglund, henrik@skeddalen.se
Anita Gustavsson, gustavssonanita5@gmail.com
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till: Ida Brogren, enhetschef plan
Anna Hedlin, planenheten
Viktor Heineson, planenheten 
Fredric Norrå, verksamhetschef planering och myndighet
Anders Holm, sektorchef samhälle och utveckling
Amanda Staf, enhetschef projektenheten
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VA-verksamhetens svar för planansökan på fastigheter Tjuvkil 3:62
Va-föreningen kring befintligt område i planansökan kommer att övertas och det kommer att ingå i 
verksamhetsområde för kommunalt VA. Därmed kan det på sikt finnas möjlighet att koppla på det 
ansökta området till kommunalt VA. 

För att området ska kunna kopplas på det kommunala vattennätet krävs det att kommunens 
överföringsledningar till Ytterby är färdigställda, och att den nya reservoaren i Lycke finns på plats. 
Kommunens tidplan är i skrivande stund satt till att detta ska vara klart i slutet på året 2025, men vill 
poängtera att andra politiska beslut, ekonomiska förutsättningar och markförrättningsfrågor kan 
påverka tidsplanen framåt. Fram tills att erforderlig kapacitet i kommunala drickvattenledningar finns 
kan inte va-verksamheten godkänna ytterligare nypåkopplingar inom ramen för denna planansökan.

I kommunens arbete med att överta den befintliga föreningens ledningsnät, planerar va-
verksamheten en ledningsdragning inom aktuellt ansökt planområde, denna ledning kommer att 
påverka möjligheterna för utformning av bebyggelse. Va-verksamheten har beroende på antal 
ledningar en ledningsrätt mellan 4–8 m där ingen bebyggelse får anläggas. Därtill kommer det i 
stället för va-föreningens avloppsreningsverk anläggas en avloppspumpstation som också kan 
påverka möjligheterna till exploatering, då det rekommenderas ett säkerhetsavstånd på minst 50m. 
Dessutom måste också va-verksamheten har erforderlig framkomlighet till denna planerade 
pumpstation.

När man planerar och exploaterar inom Kungälv kommun är det viktigt att exploatören i ett tidigt 
skede ta hänsyn till kommunens riktlinjer och policy för dagvattenhantering och att tidigt i 
planeringsskedet inkludera hanteringen dagvatten och låta detta ta plats inom planområdet. 
Speciellt när ansökt planområde ligger så nära havet är det också viktigt att se till att eventuell 
kommande bebyggelse klarar av att hantera kraftiga regn samtidigt som havsnivån är hög.

Planområdet innefattar ett par mindre låglänta områden och ett större område där skyfall och 
dagvatten kan ansamlas. Detta måste beaktas i planeringen av området, så att det utformas hållbart 
och att marknivåer och byggnader anpassas för att hantera extrem nederbörd och stigande vatten så 
att risken för allvarliga skador på byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner minimeras. 
Kommunens Dagvattenhandboken konstaterar att kommunen ska undvika att bebygga inom låglänta 
områden och i områden där dagvatten riskerar att stängas in (se Strategi 2 i Kungälv kommuns 
Dagvattenpolicy, antagen 2017-05-18). 

2.5 ”Undvika att bebygga inom låglänta områden och i områden där dagvatten riskerar att stängas 
in.” Utifrån det resonemanget anser VA-verksamheten att en diskussion bör hållas angående 
lämpligheten att bebygga det mindre området som i figuren nedan är inringat i svart. Dels kan man 
anta att området enligt kommunens skyfallskartering idag redan agerar som en buffertyta för 
dagvattnet inom området och därmed bidrar till en viktig funktion för redan befintliga hus, dels 
används diket i inom området som recipient för två dagvattenledningar ifrån befintlig bebyggelse. 
Därtill ligger det idag privata ledningar inom ansökt område som ingår i de ledningar som kommunen 
kommer att ta över, vilka kommer att påverka möjligheterna till exploatering. 
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Studerar man flödesvägar inom området ser man att det finns två dagvattenstråk som rinner igenom 
området som kommer ifrån uppströms områden varav ett är det befintliga diket. Det är viktigt att 
beakta vid planeringen av så att man inte försvårar avledningen av dagvatten ifrån befintlig 
bebyggelse.

Om planansökan blir godkänd är det viktigt att detaljplanen förses med en förlängd 
genomförandetid, satt till tidigast 2026.
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BEGÄRAN OM PLAINBESKED

Skicka blanketten till: kommun@kungalv.se

eller:

Fastighet och fastighetsägate

Sökande (om annan än fastighetsägate)

Ärendet av omtåde

Planerad upplåtelseform föt eventuella bostadslägenheter

Kungälvs kommun/Plan
Stadshuset
442 81, Kungälv

Fastighetsbeteckning
Kungälv Tjuvkil 3:62

Fastighetens adress
Toftebergsvägen 1 0, 442 75 Lycke

Namn (fötetag eller privaçerson)
Anita Gustafsson

Organisationsnummer/personnurûner
19500327-4882

Utdelrringsadres s (gata, box)
Björröd 220

Telefon dagtid (även riktnummet)
0730444187

Postnummer
44296

Ort E-postadress
Kode ustavssonan il.com

Eventuell kontakçerson
Sökande

c

Namn
Rotea

(företag eller privatperson)
Fastighetsutveckling AB

Organisationsnummer/personnummer
5591 94-0266

Utdilningsadress (gata, box)
c/o Akers Krutbruk Fastigheter AB, Akers Krutbruk 1

Telefon dagid (även riktnummer)
070-3000921

Postnummef
647 50

Ort
Akers Styckebruk

E-postadtess
henrik@skeddalen.se

Eventuell kontakçerson
Henrik Haglund

EEnbostadshus

nFritidshus .
nAnnat specialbostadshus

EEnbostadshus i grupp
EFlerbostadshus

EHandel

E Radhus, parhus, kedjehus ETvåbostadshus

lstudentbostadshus EHus för âldte eller funktionshin&ade

nKontot Elager, industri, hanwerk

nÂnnan byggnad eller anläggning. 
'A.nge 

vilken:

nHyresrätt EBostadstätt EAganderätt

Produktion
Antal månader

36-48
Sammanlagd byggnadsatea

1500-4000 kvm
Dárav bruttoarea bostädet

2000-7000kvm
Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, inklusive moms tusentalkronor

50-100mkr
Byggnadsatbetena

2023t-24
avses att påbörjas, datum

SAMHALLE OGH UTVECKLING KU}¡GÄLVS
KOI'lllUN

wrffl
ltffiffi<=

Stadshuset' 442 87 Kung;àlv

0303-23 80 00

0303-190 35

komun@kungalv.se

w.kungalv.se

ADRESS

TELEFON

FAX

E.POST

HEÀ'SIDÀ
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Beskrivning och motivering av projektet

Se bilaga

Bilagor
E Situatìonsplan eller karta

över området (obligatorisk)

n Översiktlig mili öbedömning

fl,{vfall

! Geoteknisk undersökning
(översiktlig)

nEnergi- och hushållning

! Exploateringsgtad/ BT,\
NU

nvAJosning nTrafìklösning

nTilgänglighet lH¿ilsa och säkerhet

! Modell, fotomontage eller liknande

av

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Underskdft

Information
PBL 5 kap. Att ta f:øLm detaljplaner och områdesbestämmelser

1 S Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas,

ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning.

Planbesked
2 S På begfuan av någon som avser att vidta en åtgárd som kan förutsätta att en detaliplan antas, ändtas eller

upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin

avsikt i frâgan om att inleda en sådan planläggning.

3S En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehalla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med

den avsedda åtgârden och en karta som visar det område som betörs.

4S

Om åtgárden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär
och ungeFárliga omfattning.

När kommunen har fått en begfuan om planbesked som uppfyller kraven i 3 $ ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begàran inte kommer överens om
nãtgot annat.

,{.v planbeskedet ska det fuamgã om kommunefl avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att
inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt
kommunens bedömning kommer att ha lett fram tjll ett sludigt beslut om att anta,ändra
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om kommunen inte ,rrc.t ,tt inleda en planúggning, ska kommunen i planbeskedet ange skálen för det.

SAMHALLE OCH UTVEGKLING KUN6ÄwS
KOlll.lUN

Stadshuset ,142 81 I(ungälv

0303-23 80 00

0303-190 35

komun@kungalv.se

w.kungalv.se

Namnförtydligande
Anita Gustafsson
Namnförtydligande/l

at7 Namnförrydligande
Henrik Haglund

;2)éhetsäsaten)

ss

ADRESS

TELEFON

FAX

E.POST

HEMSDÀ
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Bilaga till Ansökan om planbesked Äkers Styckebruk/Göteborg 202!-t2-23

Till

Kungälvs Kommun
Kommunstyrelsen
442t8 Kungälv

Ansökan om planbesked för

Fastigheten Kungälv Tjuvkil 3:62

Fastigheten ligger centralt i Tjuvkil. Toftebergs- och Spaghamnsvägen löper över fastighetens norra

del. Ett flertal fritidshus, som numer huvudsakligen bebos permanent, är avstyckade från fastigheten
med hjälp av nu gällande gamla byggnadsplan. På fastigheten arrenderar Tjuvkils badförening
stranden och gångvägarna över fastigheten är frekvent nyttjade året om av boende och besökare.

Centralt på fastigheten finns ett större öppet låglänt markområde som inte nyttjas men som från ca

2006 sköts av en gemensamhetsanläggning bestående av fastigheterna i kring vägarna.

Vid infarten från Marstrandsvägen planerarTrafikverket, Västtrafik och kommunen en upprustad
hållplats för linjetrafiken. Hela fastigheten, båda sidor om Marstrandsvägen, ligger inom 400m från
nuvarande hållplats.

' t.'

Kommunen arbetar just nU för att ta över Toftebergsvägens Va-reningsverk och anläggning. Arbetet
med projekterinþ pågår och kommunen har för avsikt att ersätta nuvarande reningsverk med en

pumpstation före årsskiftet 2022/-23,I samband med detta finns planer på att parallellt uppdatera
nuvarande byggnadsplan till ny detaljplan.

Rotea Fastighetsutveckling AB ansöker om plaqbesked för resterande del av fastigheten för att
samtidigt och i samarbete med kommunen och berörda gemensamhetsanläggningar öka standarden
i området, minska recipientpåverkan, möjliggöra upprustning av befintliga fastigheter och erbjuda
fler att bo iTjuvkil.

Roteas projektidé

Tjuvkil växer med inflyttning till både renoverade hus och till nybyggda hus. Kommunen satsar genom

att hyra in lokaler för förskola och genom att bygga ut vatten, avlopp och i samarbete med

Trafikverket bygga en miljöprioriterad genomfart av Marstrandsvägen (168). Genom att tillföra en

variation av nya bciendemöjligheter på del av fastigheten kommer Tjuvkil att fungera bättre som

sammanhållen boendemiljö. Det behövs nya villor, rad- och kedjehus samt en del lägenheter för
komplettera Tjuvkil. Dagens och morgondagens Tjuvkilsbor ska ha möjligheter att bo kvar,

möjligheter att flytta hemifrån, möjligheter att inte rycka barnen ur sina sociala sammanhang när

familjen bryts upp och möjligheten ska finnas för den som vill bo kvar när det nuvarande boendet
börjar kännas tungt att sköta. Tjuvkil behöver också fortsätta att växa med nya invånare.

Barnfamiljer, äldre och yngre vuxna söker sig ut från centralare delar av Göteborgsregionen till ett
attraktivt Tjuvkil.

Vi vill använda de delar av fastigheten som lígger ett stenkast in från havet, vi vill att baden,
promenaderna, barnens bergsklättring och de lummiga dungarna ska vara kvar. En rejäl zoon som
garanterar allmänhetens tillträde till havet ska vara kvar. Gångstigar och smitvägar ska fortsätta hitta
sina naturliga vägar genom fastigheten. Det ska fortsätta vara promenad- och cykeltempo. Det ska

vara badtofflor och morgonrock på sommaren. Vi är övertygade om att detta går bra att kombinera.

Sida 1 av 4
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Bilaga till Ansökan om planbesked Äkers Styckebruk/Göteborg 2a21-I2-23

Samarbete med kommunen
Vi har inför förvärvet träffat kommunens förvaltningar i olika frågeställningar och där mött stort
engagemang för att vidareutveckla Tjuvkil. Marken ligger lågt och det behöver hanterats i en

kommande plan. Va-situationen håller på att få sin systemlösning genom anslutning till det
övergripande VA-nätet. Vattenkapaciteten behöver förstärkas och det gör kommunen i stråket
mellan Kungälv och Ytterby. Det är klart inom något år. Sedvanliga utredningar behöver arbetas

igenom under ett kommande detaljplanearbetet.

Rotea har vanan att samverka med kommuner på olika sätt. Vi driver byggherredrivna detaljplaner i

Strängnäs kommun just nu. I Karlstad har vi ett annat samarbete. Vi tror på att nyttja varandras

kompetenser i så stor utsträckning som möjligt under ett kommande arbete.

Vi önskar att få planbesked med kort tid till igångsättning av planarbetet. Vi ser gärna att arbetet
även innehåller detaljplaneändring för de fastigheter som berörs av att kommunen tar över Va-

anläggningen.

Vi medverkar gärna i att kommunen hittar en snabb lösning för att komma fram med en permanent

Va-dragning över fastigheten som inte behöver justeras under planarbetet.

Vi har gjort en mycket enkel bild över vilket område, se bilaga, som vi ser skulle vara med i en

detaljplan. Medvetet har vi inte ritat in hus och gator eftersom kommande utredningsarbete som

behövs till detaijplanËn sapnolikt medför ett flertaljusteringar. Preliminärt kan området innehålla en

mix av olika bosladstypei och upplåtelseformer. Beroende på hur utredningarbetet går bedömer vi

att det kan bli från ett trettiotal bostäder och inom fastígheten och uppåt. Landskapsbilden och den

nuvarande bebyggelsen pekar på att kommande bostadstillskott behöver hållas låg men att
kommande analyser får komma fram till lämpliga våningstal.

Vi önskar diskutera ett samarbete med Kommúnen om utvecklingen området och hur ett
detaljplanearbete kan drivas med hög kvalitet i Tjuvkil.

För Rotea Fastigh ing AB

#-.Kl-,
Henrik Hoglund Per Ganstrand

DelägareDelägare

Tfn: 070-3000921

e-post: henrik@skeddalen.se

Sida 2 av 4
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Bilaga till Ansökan om planbesked Åkers Styckebruk/Göteborg 2021-72-29

Bilaga

Projektidéområdet
Vi bedömer att en kommande detaljplan behöver innefatta fler fastigheter för att samverka

med utökningen av det kommunala verksamhetsområdet för Vatten och avlopp i Tjuvkil.

Gränserna är preliminära och kommande utredningar får visa på detaljplanen utformning.

MAR E LD
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KUNGALVTJUVKIL 3:62
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Bilaga till Ansökan om planbesked Äkers Styckebruk/Göteborg 2O2L-I2-23

Företagsbeskrivning

Rotea Fastighetsutveckling AB

Rotea Projekt 15 AB är ett helägt dotterbolag till Rotea Fastighetsutveckling AB. Startat för att
fokusera utvecklingen i Tjuvkil.

Rotea Fastighetsutveckling AB grundades 2019 av en grupp entreprenörer med den gemensamma

nämnaren att de investerat i och tillsammans driver utvecklingen av fastighetsutvecklingsbolaget
Åkers Krutbruk Fastigheter AB som utvecklar en stor sammanhängande fastighet i Åkers Styckebruk i

östra delen av Strängnäs kommun. För ytterligare info, se gärna https://www.krutbruket.se/

Ambitionen är nu att fortsätta arbetet, med flera projekt och i flera regioner och kommuner. Kungälv

tillhör ett av de allra mest intressanta tillväxtområdena i landet.

Projektportföljen består idag av fyra projekt - Nösdala (Hässleholms kommun), Hammarö och Väse i

Karlstadsregionen samt projektet i Tjuvkil. Därtill pågår diskussioner om ytterligare förvärv i tidiga
skeden på flera håll i landet.

Vår ambition är att förvärva råmark och i dialog med kommunen arbeta fram en detaljplan. Vi köper
marken tidigt i utvecklingsprocesserna eftersom vi är övertygade om att närvaro på riktigt är viktigt.
Våra tidiga analyser är där{ör centrala i vår förvärvsstrategi. Projekten omfattar bostäder, lokaler och

samhällsservice.'Det senare innefattar även skola, förskola, trygghetsboenden m.m.

När detaljplanen vunnit laga kraft ska den vara klar att börja genomföras omedelbart.

Nyckeln till vår framgång är främst mångårig erfarenhet av arbete med och i kommuner, både

avseende operativ verksamhet och politik, konibinerat med en mångåríg erfarenhet av

fastighetsbranschen och en mängd branschkontakter som etablerats. Detta kompletteras av gedigen

finansiell kompetens och erfarenhet av projektledning.

KorlTrollborg

Styrelseordförande
Rotea FastighetsutVeckling AB

C/O Äkers Krutbruk Fastigheter AB

Âkers Styckebruk 1

647 50 Åkers Styckebruk
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Åkers Styckebruk/Göteborg 2022-04-20 

 

Till 

Kungälvs kommun 

Kommunstyrelsen 

kommun@kungalv.se 

 

Ert Dnr: KS2021/2208 

 

Komplettering till ansökan om planbesked för fastigheten Kungälv 

Tjuvkil 3:62 

Efter dialog med Kommunledningen den 23 februari 2022 lämnar Rothea Fastighetsutveckling AB in 

en komplettering i syfte att förtydliga bolagets engagemang i Tjuvkil. 

Vi vill betona att tillgängligheten till havet, badmöjligheterna och promenaderna genom området är 

grundläggande kvaliteter som vi värnar.  

Vi vill erbjuda flera upplåtelseformer och bostadstyper på fastigheten Tjuvkil 3:62. Vi bedömer att 

det är viktigt att vidareutvecklingen av Tjuvkil görs så att många, med olika önskemål och behov, kan 

flytta in i en nybyggd bostad. Kanske kan det även bli aktuellt med att lösa möjligheter till 

distansarbete och utbildning på distans som komplement till bostadsutveckling i Tjuvkil. 

Vi erbjuder ett medvetet mixat bostadsprojekt med lägenheter i flerfamiljshus i form av både 

hyresrätter och bostadsrätter. Vidare kommer vi att erbjuda rad- och kedjehus i såväl 

bostadsrättsform som i äganderätt. Vi vet också att många efterfrågar ett nytt småhus eller en 

villatomt att bygga sitt drömhus på. Det blir därför en del i helheten för Rothea. Vi strävar för att nå 

nya boendemöjligheter för många. 

Det är sannolikt att någon del av de nya bostäderna vänder sig till de som vill förenkla vardagen och 

ändå bo kvar i Tjuvkil. Vi har även för avsikt att erbjuda bostäder för att träffa målgrupper som bl a 

kan hjälpa till att försörja viktiga samhällsfunktioner i västra delen av Kungälvs kommun. 

En planstart under 2023 är ett starkt önskemål för vår idé i Tjuvkil 

Den kompletterande skiss som vi nu lämnar in illustrerar: 

 

24–36 st. Lägenheter i flerfamiljshus 

37 st Par-/Rad- och kedjehus 

12 st Småhus/villatomter 

Totalt: Ca 73-85 st nya bostäder i Tjuvkil varav ca 10-20% hyresrätter. 

Detaljplanen kommer att avgöra vad som är lämpligt. 

Med vänlig hälsning 

Henrik Haglund 

Delägare Rothea Fastighetsutveckling AB 
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4 kedjehus
6 radhus

4 parhus
ca 24-36 lgh

4 villor

20 kedjehus

7 villor

1 villa
3 kedjehus

pumphus

12 FRILIGGANDE VILLOR 
37 PAR-/KEDJE-/RADHUS
24-36 LÄGENHETER I FLERBOSTADSHUS

TOTALT 73-85 BOSTÄDER
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Planbeskedsrapport
Ärende: KS2021/2208
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Planbeskedsrapport
Ansökan om planbesked för

TJUVKIL 3:62
I Tjuvkil, Kungälvs kommun
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Planbeskedsrapport
Ärende: KS2021/2208
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Inledning
ANSÖKAN
Ansökan inkom 2021-12-23 och lämnades av Rotea fastighetsutveckling AB. En komplettering
inkom datum 2022-04-20.

AKTUELLT OMRÅDE
LOKALISERING, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Ansökan avser planläggning av nya bostäder Toftebergsområdet i västra Tjuvkil. Det aktuella
området omfattar 40 – 45 000 kvm av fastigheten Tjuvkil 3:62. Fastigheten ägs av en ägs av
en privatperson. Företaget Rotea Fastighetsutveckling har dock lämnat in ansökan i
samförstånd med fastighetsägaren.

Figur 1. Områdets läge i kommunen.
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Figur 2. Områdets läge i Tjuvkil.

Figur 3. Aktuellt område (vitstreckad linje) och dess omgivningar.
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Figur 4. Aktuellt område inzoomat. Siffrorna och pilarna visar varifrån och i vilken riktning de foton som följer i
denna rapport är tagna.

OMRÅDET OCH OMGIVNINGARNA
Det aktuella området ligger i västra delen av Tjuvkil. Området och dess närmaste omgivningar
karaktäriseras av småskalig bebyggelse uppförd enligt äldre sk ”fritidshusplaner”. Befintlig
bebyggelse är placerad med stor hänsyn till landskapets karaktär. Söder om aktuellt område
passerar väg 168 mellan Marstrand och Kungälv, för vilken planer pågår för breddning och
anläggande av gång- och cykelbana. Norr om aktuellt område pågår utbyggnad ett mer
tätbebyggt bostadsområde, med villor, radhus och mindre flerbostadshus.
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Foto 1. Foto från västra delen av aktuellt område, blickandes österut.

Foto 2. Foto från västra delen av aktuellt område, blickandes mot nordöst.

Förslag enligt ansökan
Det förslag som nu presenteras är en reviderad version av innehållet i ursprunglig ansökan.
Det ursprungliga förslaget gällde önskemål om planläggning om upp till 38 villor inom det
aktuella området. Sökanden har dock inkommit med en komplettering, innehållandes en
illustration av cirka 80 bostäder, med blandade bostadstyper och upplåtelseformer. Bl.a.
nämns ett innehåll av 10-20 % hyresrätter. Vidare anges att detaljplaneläggningen kommer att
avgöra vad som är lämpligt på platsen.



178/22 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 - KS2021/2208-4 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 : Planbeskedsrapport Tjuvkil 3-62

Planbeskedsrapport
Ärende: KS2021/2208

7(24)

Figur 5. Illustration över den i ansökan föreslagna nya bebyggelsen.

Planeringsförutsättningar
ÖVERSIKTSPLAN
Det aktuella området ligger enligt gällande översiktsplan (ÖP), antagen 2012, inom
tätortsavgränsning i kustzon. Tätortsavgränsningen markerar gräns mellan orten Tjuvkil och
landsbygden. Tjuvkil kan enligt ÖP på sikt utvecklas till en serviceort, där inriktningen för ett
framtida byggande ska vara ett blandat utbud av upplåtelseformer och bostadstyper.

Delar av aktuellt område ligger inom ”möjlig förtätning/omvandlingsområde”. Inom dessa
områden ger ÖP stöd för prövning av komplettering med ny bebyggelse samt ökade byggrätter
för befintlig bebyggelse. En större del av aktuellt område ligger dock inom områden där ÖP
inte ger stöd för ny bebyggelse.
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Figur 6. Utdrag ur översiktsplanens markanvändningskarta.

PLANPROGRAM
Ett planprogram för Tjuvkil antogs 2004, i vilket ”omvandlingsområde” anges för befintlig
bebyggelse. Detta område har samma utbredning som det som i ÖP anges som ”möjlig
förtätning/omvandlingsområde”. För övrig mark anges ”område av stor betydelse för friluftsliv
och naturvärden”. Programmet behandlar även gestaltningsprinciper med rekommendationer
såsom att bebyggelse ska underordna sig landskapets och naturens karaktärsdrag, undvika
placera bebyggelse på höjder m.m.

Figur 7. Utdrag ur planprogrammets markanvändningskarta. Aktuellt område markerat med gulstreckad linje.
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GÄLLANDE DETALJPLANER
Det aktuella området omfattas av en byggnadsplan från 1957, som syftar till att skapa ett
fritidshusområde (en s k ”fritidshusplan”). Dessa planer medger endast begränsade byggrätter,
för huvudbyggnad gäller bl.a. byggnadsarea max 60 kvm och byggnadshöjd max 3,2 meter).
Byggnadsplaner räknas idag som detaljplaner. I takt med att kommunalt VA byggs ut i denna
typ av områden är avsikten att fritidshusplanerna ska ersättas av nya detaljplaner där större
byggrätter prövas.

Figur 8. Aktuellt område markerat med rödstreckad linje.

ÖVRIGA PLANER OCH BESLUT
Länsstyrelsen har beslutat om förbud mot nybyggnation utan särskilt tillstånd, innan
godtagbara vatten och avloppslösningar anordnats. För handlingar, se Lantmäteriets
aktnummer 14-FA-671.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse inom det aktuella området utgörs av mindre småhus med relativt stora
tomter, till stor del uppförd på 50-talet. Bebyggelsen är till stor del placerad så att den
underordnar sig landskapet. Norr om aktuellt område finns inslag tätare småhusbebyggelse,
uppförd inom ramen för detaljplanen för ”Tjuvkils ängar”, vilken vann laga kraft i september
2016.

NATURMILJÖ
Det aktuella områdets terräng består av låglänt igenvuxen jordbruksmark och mer kuperad
mark, bevuxen med buskar och träd. I de översiktliga inventeringar som finns tillgängliga finns
ingen information om kända särskilda naturvärden utpekade inom området. I en eventuell
planläggning ska dock en naturvärdesinventering och fördjupad artinventering för fåglar
utföras, för att studera frågan i detalj.
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Foto 3. Foto över den igenvuxna jordbruksmarken, där ny bebyggelse föreslås. Foto taget från Spaghamnsvägen.

Foto 4. Foto över södra delen av aktuellt område, där fyra småhus föreslås på en höjd.
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Foto 5. Foto på skogsområde i norra delen av aktuellt område, där ny bebyggelse föreslås.

STRANDSKYDD
Inom den nu gällande detaljplanen finns inget strandskydd. Om gällande plan ersätts av en ny,
kommer dock strandskydd att inträda 100 meter från strandlinjen. Ny bebyggelse måste
placeras utanför denna 100 meterszon. De ska även placeras så att hemfridszoner inte
hamnar närmare än 100 meter från strandlinjen. Viss föreslagen ny bebyggelse i de västra
delarna inom det aktuella området ligger närmare än 100 meter från strandlinjen. Det bedöms
tveksamt att
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Figur 9. Gällande strandskydd (mörkblå skrafferad yta) och buffertzon på 100 meter från strandlinjen (ljusblå
skrafferad yta).

KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI
Inom eller i närheten av det aktuella området finns inga utpekade kulturmiljöer,
byggnadsminnen eller liknande. Inom området finns inga idag kända fornlämningar, dock finns
detta i närområdet. Att fornlämningar finns inom aktuellt området kan inte uteslutas och
undersökningar kommer sannolikt att krävas i en eventuell detaljplaneläggning.

TRAFIK
För närvarande pågår arbete med en utbyggnad av väg 168 genom Tjuvkil. Detta projekt
kommer att skapa en gång- och cykelbana längs väg 168, ordentliga busshållplatser, bl.a. vid
Toftebergsvägens anslutning till väg 168 och bullerskydd. I underlag gällande framtida
trafikmängder har inte den föreslagna mängden tillkommande bostäder ingått i prognoserna,
vilka har legat till grund för exempelvis kapacitetsbehov och bullerberäkningar.

KOMMUNAL SERVICE
En förskola är under uppförande norr om aktuellt område, i området Tjuvkils Ängar. Denna ska
stå klar i början av 2023 och har 108 platser. Hur snabbt kapaciteten kommer att fyllas är
beroende av bostadsproduktion i ett område som omfattar Tjuvkil, Lycke, Gullbringa, Vävra
och Hålta.

Cirka 7 km österut ligger Hålta skola (F-6), samt en förskola (tre avdelningar). Dessa kan i
dagsläget inte ta emot fler elever beroende på att skolan saknar kommunalt VA. I dagsläget
planeras kommunalt VA vara utbyggt till Hålta 2025. När kommunalt VA finns på plats kan
skolan ta emot fler elever. Möjligheter kan även finnas för utbyggnad av skolan och förskolan i
framtiden.
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I Marstrand (ca 8 km västerut) finns god lokalkapacitet för skolbarn (F-6) men inte för förskola.
En ny förskola och skola planeras att byggas på Koön. I Kärna (10 km söderut) finns både
kommunala och privata skolor och förskolor. Kärna skola planeras att byggas ut under åren
2026/27.

Under förutsättning att planerade utbyggnader blir genomförda enligt plan, bedöms behov av
skol- och förskoleplatser att vara täckt för föreslagna nya bostäder.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
VATTEN OCH AVLOPP
Den befintliga VA-föreningen inom området kommer att övertas av kommunen och därför kan
det finnas möjlighet att på sikt koppla in det aktuella området kommunalt VA. Innan nya
påkopplingar kan godkännas krävs att överföringsledningar till Ytterby är färdigställda och att
en ny reservoar i Lycke finns på plats. I dagsläget planeras detta vara klart i slutet av 2025,
men politiska beslut, ekonomiska förutsättningar och markförrättningsfrågor kan påverka
tidsplanen. I arbetet med att ansluta Toftebergsområdet till kommunalt VA kommer ny
ledningsdragning planeras genom det aktuella området, vilket kräver ett bebyggelsefritt
avstånd på 6-8 meter. Det befintliga reningsverket kommer att ersättas av en pumpstation,
vilka har ett rekommenderat skyddsavstånd till bostäder på 50 meter pga lukt.

DAGVATTEN OCH SKYFALL
Delar av det aktuella området ligger i lågpunkter som enligt en övergripande
översvämningskartering från 2016 kommer att översvämmas vid kraftiga skyfall. Exploatering
på denna typ av platser bör generellt undvikas. Om byggnation på denna typ av plats ska ske
måste åtgärder genomföras för att skydda eventuell ny bebyggelse på platsen. Åtgärder ska
även ta hänsyn till bebyggelse uppströms och nedströms.

Figur 10. Kartan visar områden som beräknas översvämmas vid ett 100-årsregn med 30 min varaktighet, inkl
klimatfaktor på 1,25.
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EL, VÄRME OCH FIBER
Kungälv energi kommer att bygga en transformatorstation intill den pumpstation som ska
ersätta ett lokalt reningsverk. Transformatorstationen kommer kunna leverera el till det antal
bostäder som föreslås i ansökan. Även fiber kommer kunna levereras. Värme kommer att
behöva lösas enskilt.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
De geotekniska förutsättningarna kan antas vara dåliga på låglänta tidigare jordbruksmarken.
Dessa områden består enligt Statens geotekniska undersöknings (SGU) översiktliga
jordartskarta av postglacial finlera. Bergtekniska förutsättningar ska också beaktas, särskilt vid
branta bergsluttningar. I en eventuell detaljplaneläggning ska de geotekniska och bergtekniska
förutsättningarna utredas.

Figur 11. Utdrag ur SGU:s översiktliga jordartskarta. Röda ytor visar urberg, gula ytor visar postglacial finlera,
orangea ytor visar postglacial sand.

RADON
En stor del av aktuellt område pekas i en översiktlig radonriskutredning ut som högrisk. I en
eventuell detaljplaneläggning bör mätningar av radonhalterna i området genomföras.
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Figur 12. Utdrag från översiktlig radonriskkartering.

RIKSINTRESSEN
Det aktuella området ligger inom riksintresse högexploaterad kust (MB 4:4). Detta innebär att
exploateringar som innebär att natur- och kulturvärden påtagligt skadas inte är tillåtna. Detta
förbud gäller dock inte utveckling av befintliga tätorter (MB 4:1). En exploatering inom det
aktuella området kan bedömas vara en utveckling av tätorten Tjuvkil. Riksintresset i fråga
bedöms därför inte hindra eventuell exploatering.

Stora delar av det aktuella området ligger inom riksintresse friluftsliv (MB 3:6). I
riksintressebeskrivningens huvudkriterier lyfts områden med särskilt goda förutsättningar för
berikande upplevelser i natur/kulturmiljö, friluftsaktiviteter och vattenanknutna friluftsaktiviteter.
Om tillgången till de utpekade områdena begränsas genom byggnation kan riksintresset
bedömas påverkas negativt. Då den föreslagna exploateringen är omfattande, kan det inte
uteslutas att riksintresset påverkas påtagligt negativt. Detta skulle kunna innebära att ett
eventuellt beslut om antagande av detaljplan blir överprövat och upphävt av länsstyrelsen eller
högre instanser.

Strax väster om aktuellt planområde finns riksintresse för naturvård (MB 3:6). Om/hur detta
kan påverkas får utredas i eventuell planläggning.

HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT KAP. 3
MILJÖBALKEN
Enligt en jordbruksmarksinventering utförd 2020 klassas inga ytor inom aktuellt område idag
som jordbruksmark. Delar av marken inom området har dock enligt utredningen tidigare varit
jordbruksmark.

Ingen skogsmark inom området bedöms ha betydelse för skogsnäringen.
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Figur 13. Riksintressen i och i närheten av aktuellt område.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
FÖRORENINGAR
Inom aktuellt område finns inga kända föroreningar. Ingen kännedom finns om eventuella
tidigare verksamheter på platsen, som kan ha orsakat markföroreningar.

FARLIGT GODS
Väg 168 är inte utpekad som farligt gods-led. Vissa transporter med farligt gods kan ändå
antas ske.

LUFTKVALITET
Inga luftkvalitetsmätningar har utförts i Tjuvkil. I arbetet med vägplan för utbyggnad av väg 168
genom Tjuvkil har dock jämförelser gjorts med andra vägar där luftkvalitetsmätningar skett.
Slutsats i dessa jämförelser är att miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid inte
överskrids i Tjuvkil

BULLER
Trafikbuller från väg 168 påverkar framförallt den sydvästra delen av föreslaget område, vilket
är belägen på en mindre höjd. Enligt trafikbullerförordningen bör buller från vägtrafik inte
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. För eventuella uteplatser
gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå, samt 70 dBA maximal ljudnivå.

Trafikverket arbetar dock efter ett skarpare riktvärde för bostäder, 55 dBA ekvivalent ljudnivå
utomhus.

Om eventuell ny bebyggelse och uteplatser på denna plats placeras med bullersituationen i
åtanke, bör sannolikt trafikbullerförordningens gränsvärden kunna klaras.



178/22 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 - KS2021/2208-4 Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 : Planbeskedsrapport Tjuvkil 3-62

Planbeskedsrapport
Ärende: KS2021/2208

17(24)

Figur 14. Utdrag ur trafikbullerberäkning för 2040, som trafikverket utfört i samband med vägplanen för utbyggnad
av väg 168 genom Tjuvkil. Beräkningen visar dygnsekvivalent ljudnivå 2040, inklusive bullerskyddsåtgärder.

MILJÖKVALITETSNORMER
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överstigas inom området, varken i dagsläget eller i
framtiden, till följd av föreslagen exploatering.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Delar av det aktuella området kommer enligt karteringar att översvämmas vid framtida
stigande vattennivåer samtidigt som andra delar ligger i lågpunkter som enligt karteringar
översvämmas vid kraftiga regn. Exploatering på denna typ av platser bör generellt undvikas.

Enligt riktlinjer i gällande översiktsplan ska färdigt golv vid nybyggnation av bostäder normalt
alltid överstiga +2,7 meter och bör överstiga +3,7 meter över havet.
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Figur 15. Kartan visar områden som riskerar översvämning vid stigande havsvatten och kraftiga skyfall.

NÄRLIGGANDE FRITIDSHUSOMRÅDEN
Det aktuella området ligger inom en äldre byggnadsplan (Hermansby 40). Denna syftade till att
skapa ett fritidshusområde, en så kallad ”fritidshusplan”. Ytterligare en äldre fritidshusplan
(Hermansby 44) ligger i direkt anslutning till denna plan, se figur 16. Det finns en inriktning i
översiktsplanen att i nya detaljplaner pröva utökade byggrätter inom ”fritidshusplanerna” när
kommunalt VA byggs ut. Det vore lämpligt att en prövning av utökade byggrätter i de två
”fritidshusplanerna” sker inom ramen för samma planläggning, i vilken även eventuella nya
byggrätter prövas. Detta dels för att det är lämpligt att pröva och utreda frågor i ett större
perspektiv, dels för att nya byggrätter kan delfinansiera kostnaden för planläggningen av de
befintliga områdena. En möjlighet är också att inom ramen för samma planläggning, se över
möjligheterna att pröva nya bostäder i det område söder om väg 168, som i gällande
översiktsplan är utpekat som möjligt att pröva för nya bostäder på sikt.
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Figur 16. Befintliga detaljplaner och områden gällande översiktsplan pekar ut som möjliga att pröva för nya
bostäder.

RÄTTIGHETER
Stora delar av aktuellt område omfattas av en gemensamhetsanläggning som ansvarar för
skötsel av naturmark och vägar (ga:3 i figur 17 nedan). Om exploatering ska komma till stånd
på denna mark måste en omprövning av gemensamhetsanläggningens omfattning ske.

Figur 17.Kartan visar ett utdrag från WebbGIS över gemensamhetsanläggningar m.m. inom det aktuella området.
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Sammanfattning och
bedömning
En planläggning av ny bebyggelse i begränsad omfattning bedöms kunna prövas i samband
med att den äldre byggnadsplanen som idag gäller för området ersätts av en ny detaljplan.
Eventuell exploatering bör minskas i omfattning för att bättre anpassas till platsens karaktär,
gå i linje med ÖP, planprogram och övriga förutsättningar på platsen.

UPPLYSNINGAR

Exploatören ska stå för hela eller delar av kostnaderna för det framtida planarbetet. Inför
start av ett planarbete ska ett plankostnadsavtal tecknas där omfattning tydliggörs.

Medfinansiering av infrastruktur inom och utanför planen kan bli aktuellt för exploatören.
Detta kommer att regleras i plankostnadsavtal och exploateringsavtal.

Ett positivt planbesked innebär inte en garanti att planarbete påbörjas. För att ett
planarbete ska påbörjas krävs ett politiskt beslut om planuppdrag där förvaltningen får i
uppdrag att påbörja planläggning.

Nu rådande förutsättningar kan komma att förändras innan planarbete påbörjas och
omfattningen av planområdet och exploateringen kan komma att förändras.

Planarbetet bedöms kunna påbörjas tidigast 2025.

Viktor Heineson Ida Brogren
Samhällsplanerare Planchef
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Bilaga 1. Synpunkter från
berörda enheter
SYNPUNKTER VA-TEKNIK

VA-verksamhetens svar för planansökan på fastigheter Tjuvkil 3:62

Va-föreningen kring befintligt område i planansökan kommer att övertas och det kommer att ingå i
verksamhetsområde för kommunalt VA. Därmed kan det på sikt finnas möjlighet att koppla på det
ansökta området till kommunalt VA.

För att området ska kunna kopplas på det kommunala vattennätet krävs det att kommunens
överföringsledningar till Ytterby är färdigställda, och att den nya reservoaren i Lycke finns på plats.
Kommunens tidplan är i skrivande stund satt till att detta ska vara klart i slutet på året 2025, men vill
poängtera att andra politiska beslut, ekonomiska förutsättningar och markförrättningsfrågor kan
påverka tidsplanen framåt. Fram tills att erforderlig kapacitet i kommunala drickvattenledningar finns
kan inte va-verksamheten godkänna ytterligare nypåkopplingar inom ramen för denna planansökan.

I kommunens arbete med att överta den befintliga föreningens ledningsnät, planerar va-verksamheten
en ledningsdragning inom aktuellt ansökt planområde, denna ledning kommer att påverka
möjligheterna för utformning av bebyggelse. Va-verksamheten har beroende på antal ledningar en
ledningsrätt mellan 4–8 m där ingen bebyggelse får anläggas. Därtill kommer det i stället för va-
föreningens avloppsreningsverk anläggas en avloppspumpstation som också kan påverka
möjligheterna till exploatering, då det rekommenderas ett säkerhetsavstånd på minst 50m. Dessutom
måste också va-verksamheten har erforderlig framkomlighet till denna planerade pumpstation.

När man planerar och exploaterar inom Kungälv kommun är det viktigt att exploatören i ett tidigt skede
ta hänsyn till kommunens riktlinjer och policy för dagvattenhantering och att tidigt i planeringsskedet
inkludera hanteringen dagvatten och låta detta ta plats inom planområdet. Speciellt när ansökt
planområde ligger så nära havet är det också viktigt att se till att eventuell kommande bebyggelse
klarar av att hantera kraftiga regn samtidigt som havsnivån är hög.

Planområdet innefattar ett par mindre låglänta områden och ett större område där skyfall och
dagvatten kan ansamlas. Detta måste beaktas i planeringen av området, så att det utformas hållbart
och att marknivåer och byggnader anpassas för att hantera extrem nederbörd och stigande vatten så
att risken för allvarliga skador på byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner minimeras.
Kommunens Dagvattenhandboken konstaterar att kommunen ska undvika att bebygga inom låglänta
områden och i områden där dagvatten riskerar att stängas in (se Strategi 2 i Kungälv kommuns
Dagvattenpolicy, antagen 2017-05-18).

2.5 ”Undvika att bebygga inom låglänta områden och i områden där dagvatten riskerar att stängas in.”
Utifrån det resonemanget anser VA-verksamheten att en diskussion bör hållas angående lämpligheten
att bebygga det mindre området som i figuren nedan är inringat i svart. Dels kan man anta att området
enligt kommunens skyfallskartering idag redan agerar som en buffertyta för dagvattnet inom området
och därmed bidrar till en viktig funktion för redan befintliga hus, dels används diket i inom området
som recipient för två dagvattenledningar ifrån befintlig bebyggelse. Därtill ligger det idag privata
ledningar inom ansökt område som ingår i de ledningar som kommunen kommer att ta över, vilka
kommer att påverka möjligheterna till exploatering.
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Studerar man flödesvägar inom området ser man att det finns två dagvattenstråk som rinner igenom
området som kommer ifrån uppströms områden varav ett är det befintliga diket. Det är viktigt att
beakta vid planeringen av så att man inte försvårar avledningen av dagvatten ifrån befintlig
bebyggelse.

Om planansökan blir godkänd är det viktigt att detaljplanen förses med en förlängd genomförandetid,
satt till tidigast 2026.

VA-verksamhetens svar till planansökan för fastigheten del av Lycke-Kroken 1:31

Va-föreningen kring befintligt område i planansökan kommer att övertas och kommer att ingå i
verksamhetsområde för kommunalt VA. Därmed kan det finnas möjlighet att på sikt koppla på det

1 Detta område ingick inte i den ansökan om planbesked som Rotea Fastighetsutveckling skickade in. Enhet VA-
teknik ombads dock att även granska förutsättningarna för eventuell byggnation i detta område.
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ansökta området till kommunalt VA.
För att ansökt område ska kunna kopplas på det kommunala vattennätet krävs det att kommunens
överföringsledningar till Ytterby är färdigställda, och att den nya reservoaren i Lycke finns på plats.
Kommunens tidplan är i skrivande stund planerat till att det ska vara klart i senare delen av året 2025,
men vill poängtera att andra politiska beslut, ekonomiska förutsättningar och markförrättningsfrågor
kan påverka tidsplanen framåt. Fram tills att erforderlig kapacitet i kommunala drickvattenledningar
finns kan inte va-verksamheten godkänna ytterligare nypåkopplingar inom ramen för denna
planansökan.

Om planansökan blir godkänd är det viktigt att detaljplanen förses med en förlängd genomförandetid,
satt till tidigast 2026.

När man planerar och exploaterar inom Kungälv kommun är det viktigt att exploatören i ett tidigt skede
ta hänsyn till kommunens riktlinjer och policy för dagvattenhantering och att tidigt i planeringsskedet
inkludera hanteringen dagvatten och låta detta ta plats inom planområdet. Speciellt när ansökt
planområde ligger så nära havet är det också viktigt att se till att eventuell kommande bebyggelse
klarar av att hantera kraftiga regn samtidigt som havsnivån är hög.

Planområdet innefattar ett par mindre låglänta områden där dagvatten kan ansamlas se kartbild
nedan. Detta måste beaktas i planeringen av området, så att det utformas hållbart och att marknivåer
och byggnader anpassas för att hantera extrem nederbörd och eventuellt stigande havsvatten så att
risken för allvarliga skador på byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner minimeras.
Kommunens Dagvattenhandboken konstaterar att kommunen ska undvika att bebygga inom låglänta
områden och i områden där dagvatten riskerar att stängas in (se Strategi 2 i Kungälv kommuns
Dagvattenpolicy, antagen 2017-05-18).

SYNPUNKTER BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
I planläggning ska avståndet till pumpstation, där vatten kan hämtas i tankbilar studeras.
Eventuellt kan det vara lämpligt med brandpost i området. För att brandbilarna ska kunna
komma fram, är det inte lämpligt med för branta väglutningar. Längs väg 168 förekommer
vissa bränsletransporter, även om vägen inte är utpekad som farligt gods-led.
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Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen
om allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och
Kovikshamn (Dnr KS2022/1894-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har 2022-09-22 erhållit Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande för
allmänna vattentjänster för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn, Dnr 567-39519-2021, med
möjlighet att senast 2022-10-21 lämna synpunkter på förslaget. Kommunen har efterfrågat förlängd
tid för att bemöta förslaget och har fått anstånd t.o.m. 2022-11-25. Därefter kommer Länsstyrelsen
att fatta beslut i ärendet.

Länsstyrelsen gör bedömningen att skäl till föreläggande finns utifrån tillämpliga lagrum i
vattentjänstlagen (LAV) §§ 6, 17 och 51. Fastigheterna är tätt lokaliserade och omfattas av
begreppet ”större sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen. Området har stora problem med såväl
dricksvattenkvalitet som vattenkvantitet och avloppssituationen bedöms vara akut.
Ur hälsoskyddssynpunkt föreligger behov av allmän VA-anläggning. Länsstyrelsens förslag till
beslut om föreläggande finns i bilaga 1.

Ett förslag till bemötande av länsstyrelsens beslutsförslag har tagits fram, bilaga 2, och fokuserar
på att prioritera kommunalt VA till fastigheter med sämst förutsättningar för enskilt VA i Kovikshamn
och därefter Sjöhåla, samtidigt som efterföljande utbyggnadsetapper inom Nordkroken beaktas för
att åstadkomma en helhetsplanering och varaktig allmän VA-anläggning inom hela området.
Bemötandet syftar till att ge en förtydligande bild av kommunens förmåga att utföra VA-utbyggnader
i området kopplat till pågående, planerade och redan förelagda VA-utbyggnadsområden i
kommunen.

Förvaltningen vill förtydliga de ekonomiska och personella utmaningar som finns, men ser
möjligheten att revidera utbyggnadsetapperna, vilket kan innebära att projekterings- och
utbyggnadsprocesserna kan optimeras och göra det möjligt att till december 2032 vara klara med
VA-utbyggnaden för aktuellt område.

I bemötandet lyfts också fram en mindre gruppering av fastigheter som man argumenterar för att de
inte faller under begreppet större sammanhang enligt vattentjänstlagen.

Juridisk bedömning

I kommunens VA-utbyggnadsplan är Sjöhåla och Kovikshamn en del av området Nordkroken som
utifrån utredningarna i utbyggnadsplanen bedöms vara ett område som omfattas av § 6 i
vattentjänstlagen.

§ 6
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Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän va-anläggning.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

I Sjöhåla-Kovikshamn finns ca 150 fastigheter med avsevärt dåliga förutsättningar för enskilt VA, 
främst vad gäller dricksvatten. Området är en del av området Nordkroken, som i VA-planen 
klassificerats som ett VA-utbyggnadsområde, med gällande tidplan för VA-utbyggnad under 
perioden 2017-2023. I svaren till länsstyrelsen har angetts att denna tidplan behöver uppdaterats 
och i nuvarande planering bedömdes området som omfattas av föreläggandet vara utbyggt till 
2035.

Miljöenheten har mellan år 2016–2020 genomfört tillsyn på små avlopp och 
gemensamhetsanläggningar i området. Generellt bristfällig rening och beslut om 
användningsförbud förekommer. Ett antal avlopp har ansetts ”tillräckligt bra” för att få vara i bruk 
fram tills kommunalt VA dras fram. Vid den tidpunkten avsåg kommunen att bygga ut VA innan år 
2030 i delar av aktuellt område, medan det resterande delar bedömdes byggas ut fram till 2035.

I augusti 2021 skrev Sjöhåla Holmängen VA intresseförening en begäran till Länsstyrelsen om att 
pröva Kungälvs kommuns skyldighet att enligt vattentjänstlagen tillhandahålla vatten och avlopp till 
området.

I september 2021 begärde Länsstyrelsen in yttrande från Kungälvs kommun samt Miljö-och 
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun avseende vilket ansvar kommunen ansåg sig ha att inrätta 
verksamhetsområde och tillgodose vattentjänsterna vatten och spillvatten för fastigheter i Sjöhåla-
Kovikshamn.

Miljö-och byggnadsnämnden yttrade sig i november 2021, bilaga 3, och angav att 
dricksvattenförsörjningen inte kan lösas lokalt, utan måste tillföras från annat håll p.g.a. 
saltvatteninträngning i brunnar med höga halter av klorid och natrium som följd. Höga halter järn 
och mangan, aggressiv kolsyra, lukt och missfärgat vatten förekommer. Infiltrationsmöjligheterna 
för avlopp är dåliga och behov av samlad avloppslösning föreligger. Det är hög risk att enskilda 
avlopp påverkar recipienten negativt och utgör risk för sjukdomsframkallande bakterier i 
brunnsvattnet. I Kovikshamn har fastigheterna sämst förutsättningar för enskilt VA av de berörda i 
föreläggandet. I Sjöhåla är problematiken densamma, men generellt inte fullt lika illa för samtliga av 
fastigheterna. Nämnden anger att området behöver prioriteras upp i kommunens utbyggnadsplan.

I december 2021 yttrade sig kommunstyrelsen, bilaga 4. Bedömningen var att en kommunal VA-
anläggning i sin helhet kan vara utbyggd till omkring 2035. Delar av området finns inplanerad i 
kommunens budget med byggstart 2025. Övriga etapper planeras att arbetas in i kommande 
budgetprocesser. Stor del av kommunens personella och ekonomiska resurser de närmsta åren 
avser projekt för kapacitetshöjande åtgärder i befintligt ledningsnät, överföringsledningar samt 
utbyggnad i Aröd. I tilläggsyrkande av kommunstyrelsen anges att utbyggnadsplanen kommer att 
uppdateras och att länsstyrelsen ska beakta detta.

Bedömning
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Förvaltningens bedömning utifrån det material som länsstyrelsen har sammanställt är att det 
kommer vara svårt att förändra förslaget till beslut om att förelägga kommunen att bygga ut en 
allmän VA-anläggning i området till 2030. Fokus i det föreslagna bemötandet till länsstyrelsen har 
varit att motivera att kommunen ska ges ytterligare 2 år till att genomföra utbyggnaden. Samt att en 
mindre gruppering med ett fåtal fastigheter ska undantas då förvaltningen anser att det är 
diskutabelt om denna lilla gruppering faller under lagens benämning om ett större sammanhang. 
Dessa fastigheter bedöms som extra anläggningsmässigt svåra och kostsamma att ansluta.

Det har redan byggts ut en överföringsledning fram till Nordkroken området och därför bedöms den 
mest kostnads- och tidseffektiva lösningen vara att genomföra en utbyggnation i olika etapper som 
ansluter till denna. 

I samband med att länsstyrelsen skickade ut förslaget till beslut hade kommunens tjänstemän en 
avstämning med representanter från länsstyrelsen. De förklarade då att detta ärende beslutades 
utifrån den nuvarande versionen av den allmänna vattentjänstlagen och inte efter den förändring 
som träder i kraft 1 januari 2023. 

Den nya lagen skulle kunna öppna för att vissa mindre grupperingar inom det förelagda området 
eventuellt kan bygga ut i egen regi och föreningsansluta till kommunens ledningar. Om några 
sådana privata initiativ uppkommer avser förvaltningen undersöka hur detta kan planeras in 
tillsammans med den kommunala byggnationen. Anses det genomförbart och förenligt med 
vattentjänstlagen kan en dialog föras med länsstyrelsen om möjligheten att ta bort kravet på att det 
måste vara en kommunalt ägd anläggning för denna/dessa mindre grupperingar. Förvaltningen har 
valt att inte föra denna argumentation gentemot länsstyrelsen då det än så länge endast är ett 
teoretiskt resonemang. Det bedöms bättre att ha en sådan eventuell dialog i ett senare skede om 
det uppkommer grupperingar som skulle vilja bygga i privat regi. En utbyggnad i privat regi bygger 
på frivillighet bland fastighetsägarna och kommunen kan inte frånsäga sig utbyggnadsansvaret om 
viljan att bygga ut privat upphör. Därför bör kommunen ha en plan för att lösa hela området som 
omfattas av föreläggandet med en kommunal byggnation som kan anpassas efter eventuella 
privata lösningar om detta tillåts av länsstyrelsen.

Bedömningen är att det förmodligen blir svårt att få gehör för förlängd tid till år 2035, men möjligen 
att kommunen kan argumentera för att förlänga tiden till 2032.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål minskade utsläpp i luft och
vattendrag.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till flera av målen i agenda 2030

 Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
 Mål 11 Hållbara städer och samhällen
 Mål 14 Hav och marina resurser

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömningen av ärendet utgår från Kungälvs kommuns VA-utbyggnadsplan (KS2019/2053).
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En kommunal vatten- och spillvattenanslutning säkerställer att både medborgare och brukare får 
tillgång till en hälsomässigt säker vatten- och spillvattenanläggning samt distribution genom 
densamma. Ärendet berör medborgare i området som ärendet gäller. En allmän VA-anläggning i 
området innebär en förbättring för både fastighetsägare och miljön. Det kommer också innebära en 
kostnad i form av anläggningsavgift för anslutning till kommunalt VA. Kommunalt vatten och avlopp 
ger möjligheter till ett bra boende och tillgång på bra vatten är en nödvändighet för ett bra liv. 
Utbyggnaden möjliggör även att ytterligare byggnation och exploatering kan genomföras. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
En stor mängd personella resurser behövs för att klara av de VA-utbyggnader kommunen har att 
genomföra nu och framöver. Att genomföra ett eventuellt föreläggande för Kovikshamn och Sjöhåla 
kräver fler resurser både på kort och lång sikt. En utbyggnad av den kommunala VA-anläggningen 
innebär en större anläggning som ska driftas och underhållas. 

Ekonomisk bedömning

En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finansieras av VA-taxan. Taxan hanterar kostnader 
och fördelar dessa på en rättvis och skälig grund enligt regelverket i lagstiftningen.

Nuvarande anläggningsavgifter och den tidigare uppskattade kostnadskalkylen för området ger att 
området Kovikshamn och Sjöhåla får en täckningsgrad under 45%. Det innebär att resterande 
kostnader finansieras med VA-verksamhetens brukningsavgifter. Sedan denna kostnadskalkyl 
genomfördes har det konstaterats att nyckeltalen som används för utbyggnad varit för låga. I den 
pågående förprojekteringen kommer en ny kostnadskalkyl tas fram baserat på en ny etappindelning 
och med mer aktuella nyckeltal. Utifrån detta kommer ett ökat behov av investeringsram för 
avgiftskollektivet kunna tas fram.

Förslag till beslut
Kommunen översänder bilaga 2 till länsstyrelsen som synpunkter på länsstyrelsens 
förslag till beslut om föreläggande enligt vattentjänstlagen (bilaga 1).

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef Samhälle och Utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till:  Anders Holm, Marcus Spovell

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill
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From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Sent:                                  Thu, 22 Sep 2022 14:13:40 +0000
To:                                      Kungälvs kommun
Cc:                                      Rebecka Stomvall Gill; Anders Holm
Subject:                             Förslag till beslut, LAV-område Vårt Dnr 39519-2021
Attachments:                   Tjänsteskrivelse Remiss - Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter 
i Sjöhåla och Kovikshamn(19107485).pdf, Förslag till beslut Sjöhåla,Kovikshamn(22036924).pdf, 2022-01-
09 Yttrande över Klv. k. svar till lsty 2021-12-15(19658086).pdf
Categories:                       SANDRA

 
 
 
Hej!
Vänligen vidarebefordra det här mailet till kommunstyrelsen, VA-enheten samt Miljö- och 
byggnadsnämnden i kommunen.
 
Länsstyrelsen skickar härmed ett förslag till beslut i ärende 39519-2021 om att inrätta 
verksamhetsområde för va-tjänster i Sjöhåla-Kovikshamn. Det här är ett förslag till beslut och ni har 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska lämnas till Länsstyrelsen senast 2022-10-
21. Därefter kommer beslut att fattas i ärendet. 
Ni har tidigare yttrat er i ärendet, bifogat i det här mailet finns också Sjöhåla Holmängen VA 
intresseförening skrivelse över ert yttrande samt Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, för kännedom.

 
Mailet har också skickats till Rebecka Stomvall Gill och Anders Holm för kännedom.

Med vänliga hälsningar
 
Carina Nyhammer 
 
Miljöskyddsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
010-224 51 54 
carina.nyhammer@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
På följande sätt kan du snabba på och underlätta Länsstyrelsens handläggning: 

 Vill du lämna in ett nytt ärende? Här hittar du e-tjänster och blanketter på vår webb
 Har du ett pågående ärende? Lämna gärna dina uppgifter via vår e-tjänst komplettering eller 

yttrande i ärende. Då får du omedelbart en bekräftelse på att vi mottagit dina uppgifter. 
 Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du skicka via e-post, 

vastragotaland@lansstyrelsen.se Om du ditt ärende har ett diarienummer, ange det i 
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ämnesraden. Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller. Kontakta oss via e-post om 
du behöver skicka stora filer (över 25Mb). 

 Skicka gärna även en kopia med e-post till din kontaktperson på Länsstyrelsen.
 
Så behandlar vi dina personuppgifter 
 
 



179/22 Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn - KS2022/1894-2 Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn : Bilaga 1_Länsstyrelsens Förslag till beslut Sjöhåla,Kovikshamn

 
 

  
Förslag till beslut 
2022-09-22 

 
Diarienummer 
567-39519-2021 
 

 
Sida 

1(12) 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg  

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Miljöskyddsavdelningen 
010-224 40 00 

 

 Kungälvs kommun  
kommun@kungalv.se 
 
 

Förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avseende fastigheterna i 
Sjöhåla och Kovikshamn, Kungälvs kommun  

 

Förslag till beslut 
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelägger Kungälvs kommun, org. 

nummer: 212000–1371, att för fastigheterna i Sjöhåla och Kovikshamn, 
Kungälvs kommun (enligt karta), bestämma verksamhetsområde för 
dricks- och spillvatten samt se till att behovet tillgodoses genom en allmän 
va-anläggning. Den allmänna va-anläggningen ska vara genomförd senast 
den 31 december 2030.  

2. Kungälvs kommun ska senast den 31 december 2024 inkomma till 
Länsstyrelsen med en översiktlig beskrivning och en ungefärlig tidplan 
över de arbeten som krävs för att behovet av dricksvatten och spillvatten 
ska kunna tillgodoses genom en allmän va-anläggning senast den 31 
december 2030.   

3. Kungälvs kommun ska senast den 31 december 2028 inkomma till 
Länsstyrelsen med en beskrivning av vilka arbeten som hittills är 
färdigställda och en tidplan över de ytterligare arbeten som krävs för 
att behovet av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten ska 
kunna tillgodoses senast den 31 december 2030.    
 

4. Kungälvs kommun ska senast den 31 januari 2031 redovisa handlingar som 
bekräftar att de förelagda åtgärderna i punkten 1 är uppfyllda.  

Föreläggandet beslutas med stöd av 6 §, 17 § och 51 § i lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster 
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Kovikshamn och Sjöhåla inom röd markering. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen fick den 31 augusti 2021 en skrivelse från Sjöhåla-Holmängen VA 
intresseförening org.nr. 802533-2803 i Kungälvs kommun där man begär att 
länsstyrelsen ska förelägga Kungälvs kommun att ordna vattentjänster för området 
Sjöhåla-Kovikshamn. 

Kovikshamn består av ca sjuttio fastigheter. Strax innan Kovikshamns samhälle 
finns Sjöhåla med ungefär lika många fastigheter, tillsammans finns det inom 
området ca 150 fastigheter. I skrivelsen framgår att boende har problem med 
saltvatteninträngning, otjänligt vatten, höga järn- och manganhalter och otillräcklig 
kvantitet av grundvatten samt att avloppsanläggningar behöver åtgärdas.  
 

Ärendet 
För att utreda Kungälvs kommuns ansvar att tillhandahålla vattentjänster för 
fastigheterna inom området Sjöhåla-Kovikshamn har Länsstyrelsen begärt in 
yttranden från Kungälvs kommun samt Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs 
kommun. 
Sjöhåla Holmängen VA intresseförening har bemött yttrandena. 



179/22 Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn - KS2022/1894-2 Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn : Bilaga 1_Länsstyrelsens Förslag till beslut Sjöhåla,Kovikshamn

 

  
Förslag till beslut 
2022-09-22 

 
Diarienummer 
567-39519-2021 
 
 

 
Sida 

3(12) 

 

Yttranden 

Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun 
 

Sammanfattningsvis anger nämnden att området behöver prioriteras upp i 
kommunens utbyggnadsplan, främst området Kovikshamn. Eftersom området 
ligger längst västerut så är miljöenheten dock väl medveten om att utifrån 
geografiska/praktiska skäl så kommer utbyggnaden nå andra områden före 
Kovikshamn. Därför är det viktigt att utbyggnaden i hela det berörda området 
påbörjas så snart som möjligt. 
 
Vad det gäller Kovikshamn ser nämnden att en hållbar lösning på nuvarande VA-
situation kräver att det sker i ett större sammanhang, med som de ser ett 
kommunalt VA. I området råder stora problem med tillgången på färskvatten, 
många dricker inte längre det vatten som de har i sina enskilda brunnar. Området 
består till stora delar av berg och det finns inte bra förutsättningar att ordna med 
lokala avloppsanläggningar. Minsta krav är en gemensam anläggning för alla 
fastigheter men det löser ändå inte dricksvattenförsörjningen som förutsätter att 
vatten tillförs från annat håll.  
Vad det gäller Sjöhåla finns troligen bättre möjligheter för enskilda avlopp men det 
varierar i området. I tätbebyggda delar där många idag har slutna tankar för WC 
finns inte förutsättningar för att alla skulle installera egna anläggningar med 
utsläpp lokalt. Risken är då stor för påverkan på dricksvattnet i området. Det skulle 
åtminstone krävas att man bygger en större gemensam anläggning i området där 
utsläpp leds bort för att minimera påverkan på grundvattnet. I området, främst i de 
västra delarna förekommer problem med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar 
vilket framkommit i samband med tillsynen. 
 
Avlopp: 
I Kovikshamn finns två gemensamhetsanläggningar med nio respektive 23 
fastigheter anslutna. Båda anläggningarna har förelagts med förbud. Av de 11 
fastigheter som har WC är alla bristfälliga och beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten har fattats även för dem.  
Övriga fastigheter i området har torra toalettlösningar eller sluten tank för WC. 
Status: alla fastigheter med vattentoalett med utsläpp till anläggning annat än sluten 
tank kräver åtgärder vad gäller bristfällig rening. 
Större delen av området är bergigt där de flesta hus ligger mer eller mindre på berg. 
Jordlagren bör vara grunda (begränsade möjligheter för infiltration för bildning av 
grundvatten) och avstånden till havet är korta i hela området. De flesta fastigheter 
har en yta på mellan ca 1300 och 3500 m2. Några obebyggda fastigheter finns men 
idag finns inte förutsättningar att exploatera dessa med tanke på främst 
dricksvattensituationen. 
 
I Sjöhåla har 35 beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten fattats. Sju 
fastigheter har avlopp med ansluten WC och utsläpp som bedömts som godtagbara. 
Övriga fastigheter i området med enskilt avlopp har torra toalettlösningar men 
framförallt slutna tankar för WC. I området finns även en 
gemensamhetsanläggning för 18 fastigheter som består av en markbädd. 
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Anläggningen har i avvaktan på bättre underlag om tidplanen för VA-utbyggnaden 
fått vara kvar i drift men bedöms annars behöva åtgärder. 
Status: stor andel avlopp med utsläpp från wc är bristfälliga och krav på åtgärder 
har ställts. I några fall har anläggningar släppts tills vidare då nämnden ansett att de 
fungerar ”tillräckligt bra” för att få vara kvar i drift till kommunalt VA byggs ut. 
Idag är det oklart när detta kommer vara genomfört. Enligt information från VA-
enheten kan delar av området vara utbyggt tidigare än 2030 och detta har då varit 
ett skäl för att nämnden har släppt krav på åtgärder på vissa fastigheter. 
I området ligger det flest hus i större utsträckning på mjukmark men omges ofta av 
berg. Utifrån detta kan man anta att jordlagren kan vara rätt grunda och att andelen 
berg påverkar grundvattenbildningen även här. Väsentlig andel av nederbörden 
avrinner troligen till havet. Avståndet till havet är relativt kort i området. 
 
Påverkan på recipient 
Risk för påverkan på recipienten är hög. Dåligt renat avloppsvatten leds idag ut via 
diken och ledningar direkt till havet. Området omges av vattenförekomsten Sälö 
fjord. Denna är klassad som god ekologisk status men med låg tillförlitlighet. 
Betydande påverkan bedöms föreligga vad gäller övergödning. Små avlopp 
bedöms bidra till en betydande påverkan vad gäller övergödning. I Kungälv 
förekommer omfattande problem med försvinnande ålgräs, grumling och 
miljöproblem i havet i de kustnära delarna (grunda vikar).  
 
I viken söder om Kovikshamn (Sundhammar) har badvattenprovtagning visat på 
otjänlig kvalitet (2019) med avseende på bakterier. Till det berörda vattendraget 
(Sundhammarsbäcken) avvattnas flera områden med enskilda avlopp som kan 
misstänkas påverka vattenkvaliteten i viken. Avrinning av dagvatten sker i stora 
delar snabbt och direkt till havet då området domineras av berg. Nämnden saknar 
kunskap gällande problematik med översvämningar i området. 
 
Dricksvattnet 
Stora problem med dricksvattenkvaliteten finns i området men det varierar. Kort 
sammanfattat ökar problemen från de östligare till de västligare delarna av 
området. 
Vattenkvaliteten i området är generellt dålig och risken för saltvatteninträngning är 
stor enligt kommunens undersökningar, särskilt i de låglänta kustområdena. Detta 
styrks av kommunens provtagningar som visar på hög salthalt i flertalet brunnar. 
Enligt SGU:s brunnsarkiv är kapaciteten för vatten dålig. Nämnden bedömer att 
dricksvattenförsörjningen inte kan lösas lokalt i Kovikshamnsområdet och även att 
det kan vara svårt i de västligare delarna av Sjöhålaområdet. Det är utrett sedan 
tidigare att det finns ett behov av kommunal dricksvattenförsörjning. Situationen i 
Kovikshamn bör kunna ses som akut då väldigt många har uppgett 
saltvattenpåverkan i sina brunnar (i samband med tillsyn). 

Kungälvs kommun 

Kommunstyrelsen har yttrat sig genom Dnr KS2021/1518. 
Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande 
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra 
Kungälv görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, bör kunna vara utbyggt 
till omkring 2035. 
I tilläggsyrkande anges att Kommunstyrelsen vill vara tydlig med att kommunens 
utbyggnadsplaner kommer uppdateras och att detta ska beaktas. Bakgrunden är att 
kommunstyrelsen fattade ett enhälligt beslut den 24 november 2021, se bilaga 
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”Uppdrag VA”. Beslutet innebär att i samlad form se över, uppdatera grunderna 
och föreslå eventuellt förändrade prioriteringar i politiska dokument, inriktningar 
gällande styrning kring kommunens framtida VA utbyggnad. 
Beslutet omfattar på detta sätt även Kovikshamn och Sjöhåla. Styrelsen menar att 
storskalighet bredvid småskalighet och olika områdeslösningar/prioriteringar ska 
kunna användas för att nå största möjliga hållbara samhällsnytta. Kommunstyrelsen 
önskar således föra dialog innan beslut, styrelsen utgångpunkt är att bilaga 
”Uppdrag VA” i all väsentlighet beaktas av länsstyrelsen. 
 
Kovikshamn och Sjöhåla finns med i kommunens utbyggnadsplan och är där 
utpekat som områden med behov av en samlad kommunal VA-lösning. I 
utbyggnadsplanen är dessa områden del av ett område som i planen benämns som 
Nordkroken. Utbyggnadsplanen ska uppdateras och i nuläget bedöms Sjöhåla och 
Kovikshamn i sin helhet kunna vara utbyggda till 2035. För närvarande har 
kommunen begräsningar i distributionsnätet för vatten väster om Ytterby. 
Kapaciteten kommer att höjas allt eftersom ledningsnätet byggs ut. De första 
överföringsledningarna som ska höja kapaciteten planeras vara färdiga till 2024, 
men ytterligare åtgärder kommer krävas för att kunna distribuera vatten till ett fullt 
utbyggt nät i Kovikshamn och Sjöhåla. En stor del av kommunens personella 
resurser och ekonomiska ramar de närmaste åren koncentreras till att genomföra 
dessa projekt samt de projekt som avser utbyggnad till Aröd där kommunen redan 
har ett föreläggande. 
En översiktlig utredning för området Kovikshamn och Sjöhåla är genomförd, i 
bilaga 1 syns en karta som visar en preliminär etappindelning. De orange 
markerade områden är redan utbyggda med kommunalt VA. Det gult markerade 
området är en första större utbyggnadsetapp som finns inplanerad i kommunens 
budget med byggnationsstart 2025. De blå markerade områdena är preliminära 
etapper som gjorts utifrån förprojekteringen, dessa etapper planeras arbetas in i 
kommande budgetprocesser.  
 

 
 
Geologin i området utgörs till största delen av lera och berg. Områdets karaktär och 
grad av byggnation gör att det sannolikt även erfordras samlade 
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dagvattenlösningar. Slutligt ställningstagande kring behovet av dagvatten planeras 
göras i varje delområde i samband med projektering.  
Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande 
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra 
Kungälv görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, enligt kartan i bilaga 1, 
(se ovan) bör kunna vara utbyggt till omkring 2035. Planeringen ska i sin helhet ses 
över i enlighet med det politiska uppdrag som beskrivs ovan. 
 
 
Sjöhåla Holmängen VA intresseförening  
 
Föreningen har haft möjlighet att ta del av Kungälvs kommuns svar (daterat 2021-
12-15) till Länsstyrelsen och lämnar följande kommentarer.  
Föreningen anser att kommunens presenterade svar och utbyggnadsplan för Sjöhåla 
och Kovikshamn inte är tillfredställande.  
Inledningsvis vill föreningen framhålla att Kungälvs kommun flera gånger frångått 
den utbyggnadsplan för kommunalt VA som tidigare fanns för Kovikshamn.  
Så som tidigare framförts är Kovikshamn i beslut 2008-02-07 (Dnr KF 2007/31-
010) utpekat som ett av sex prioriterade A-områden med stort behov av åtgärder 
för förbättrad VA lösning.  
Det tidsperspektiv som kommunen nu presenterar i svaret (”Sjöhåla och 
Kovikshamn bör kunna vara utbyggt till omkring 2035”) kan inte anses vara 
förenlig med vattentjänstlagen.  
Om det finns ett behov av att ordna med vattentjänsterna i ett större sammanhang 
skall detta behov tillgodoses snarast.  
Vidare är det mycket svårt att förstå vad kommunen egentligen menar med 
formuleringen: ”De första överföringsledningarna som skall höja kapaciteten 
planeras vara färdiga till 2024, men ytterligare åtgärder kommer krävas för att 
kunna distribuera vatten till ett fullt utbyggt nät i Kovikshamn och Sjöhåla.”  
Den kapacitetsbrist som kommunen åsyftar är en konsekvens av att nya 
bostadsområden och en omfattande nybyggnation på senare år genomförts, pågår 
och planeras för i bl.a. västra delarna av Ytterby samt i Kärna samhälle. En av de 
överföringsledningar som skall leverera vatten förbi Ytterby har helt enkelt inte 
varit dimensionerad för så många nya användare. Överföringsledningen i västra 
delarna av Kungälv och förbi Ytterby kan följaktligen beskrivas som en flaskhals. 
Enligt uppgift från kommunen skall detta vara klart innan årsskiftet 2023/2024.  
På sträckan från Ytterby till Kärna samhälle har invånarna i Kovikshamn och 
Sjöhåla däremot kunnat se och följa hur nya överföringsledningar byggdes redan 
2009/2010. I tidigare ingivet material i ärendet, framgår att överföringsledningen 
som byggdes 2009-2010 mellan Kärna och Ytterby skall försörja bl.a. 
Kovikshamn. De överföringsledningarna är byggda och dimensionerade just för att 
möjliggöra för vatten och avloppsförsörjning till bl.a. Kovikshamn. Vidare har en 
överföringsledning från Kärna samhälle mot Råckeröd och vidare ut till östra delen 
av Sjöhåla byggts till en ny anslutningspunkt (AP 17) vilken stod klar 2017. 
Istället för att fortsätta med utbyggnaden från AP 17 till Kovikshamn, som det 
ursprungligen var planerat för och som angetts för invånarna i Kovikshamn, har 
kommunen valt att bygga ledningarna i en helt annan riktning mot Vedhall och ön 
Trälen. Detta har möjliggjort för företag att exploatera ön Trälen och uppföra över 
60 helt nya mycket exklusiva fritidsbostäder. Därtill ca 15 nya villor i Vedhall.  
Föreningen motsätter sig inte den byggnation som skett på ön Trälen. Men för 
bofasta invånare i Kovikshamn och Sjöhåla är det svårt att förstå varför det var 
viktigare för kommunen att förse företag med kommunalt VA för nybyggnation 
och exklusiv exploatering före att befintlig bebyggelse i Kovikshamn fick tillgång 
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till rent vatten. Avståndet från AP17 till Kovikshamn är inte längre än det är till 
Trälen och Vedhall.  
Den tidplan som kommunen nu presenterar i svaret 2021-12-15 skulle kunna 
innebära en reell och oacceptabel ytterligare fördröjning på ca 15 år innan 
invånarna i Kovikshamn får tillgång till rent vatten.  
Vår ansökan är primärt inriktad på att det finns ett stort och akut behov av 
vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn. Vatten är en förutsättning för 
boende och det är många fastighetsägare i Sjöhåla och Kovikshamn som väntat 
länge och planerat sitt boende utefter kommunens tidigare utgivna tidplaner.  
Enligt vår uppfattning behöver inte vatten och avloppsledningarna läggas ned vid 
samma tillfälle om det skulle innebära ytterligare fördröjningar på flera år för en 
dräglig vattenförsörjning i området. Arbetet med att lägga ned vattenledningar till 
Sjöhåla och Kovikshamn bör påbörjas snarast för det skall vara möjligt att koppla 
på vattnet när kapacitetsbristen är löst, vilket enligt tidigare uppgift från kommunen 
skall vara klart innan årsskiftet 2023/2024.  
 
 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser med mera 

I 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) anges att: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, ska kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

I 17 § står det: Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra de anläggnings- 
eller utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att fastighetsägaren skall kunna 
använda va-anläggningen, om arbetena  
   1. behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars skulle 
väsentligt försvåras, och 
   2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan 

Enligt 51 § vattentjänstlagen får länsstyrelsen förelägga kommunen att fullgöra sin 
skyldighet enligt 6 §. 

Beträffande tolkningen av begreppet ”större sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen 
anges i proposition 2005/06:78 (sid 42) att kraven på ett ingripande normalt inte får 
vara begränsade till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den art att mer 
omfattande åtgärder krävs. Hur många som ska vara berörda är framför allt 
beroende på hur starkt hälsoskyddet gör sig gällande men enligt praxis behövs det 
åtminstone en något så när samlad bebyggelse av 20–30 fastigheter (jfr prop. 
1955:121 s.61).  
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Länsstyrelsens bedömning 

Större sammanhang 
 
Länsstyrelsen har fått in begäran som rör Sjöhåla och Kovikshamn. Sammanlagt 
rör det sig om ca 150 fastigheter. I den kommunala planeringen ingår områdena i 
området Nordkroken vilket omfattar ca 500 fastigheter. En del fastigheter i 
Nordkroken är anslutna till det kommunala nätet, för andra områden planeras 
utbyggnad 2025.  
 

Fastigheterna är tätt lokaliserade i området och Länsstyrelsen gör därför 
bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn omfattas av begreppet ”större 
sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen.    

Behov av samlad lösning 
Av handlingarna i ärendet framgår det följande problem med va-försörjningen 
inom Sjöhåla och Kovikshamn: 
 

Med bakgrund av vad som har framkommit i utredningen bedömer Länsstyrelsen 
att det finns olika problem med vattenkvalitet och vattenkvantitet i Sjöhåla och 
Kovikshamn såsom saltvatteninträngning i brunnar med mycket höga halter av 
klorid och natrium som följd, höga halter av järn och mangan, aggressiv kolsyra, 
lukt och missfärgat vatten. Av utredningen har det också framkommit problem med 
E-coli och koliforma bakterier. I ärendet bifogade analysprotokoll visar på resultat 
som är tjänliga med anmärkning eller otjänliga. Vattenbrist är också ett problem i 
området. Boende har tvingats hämta dricksvatten på annat håll.  
För att få bort saltvatten i brunnarna krävs det avsaltningsfilter vilket innebär 
väldigt höga kostnader för de enskilda fastighetsägarna. Järn- och mangan filter 
behöver vatten till backspolning vilket lett till att en brunn sinar. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömer att dricksvattenförsörjningen inte kan lösas lokalt i 
Kovikshamnsområdet och att det även kan vara svårt i de västligaste delarna av 
Sjöhålaområdet.  
Av miljö- och byggnadsnämndens yttrande framkommer att det är svårt eller inte 
ens möjligt att lösa avloppen enskilt på den egna fastigheten då fastigheterna är 
små, med grunt eller obefintligt jorddjup samt tät lokaliserade. Länsstyrelsen delar 
den uppfattningen. Områden med dåliga förutsättningar för att lösa små avlopp på 
de enskilda tomterna minskar förutsättningen att infiltrera och att släppa ut 
avloppsvatten på de enskilda fastigheterna. Detta kan leda till försämrad 
vattenkvalitet med risk för ökad förekomst av koliforma bakterier som kan vara 
sjukdomsframkallande.  
I Kovikshamn och Sjöhåla finns tre gemensamhetsanläggningar för avlopp. Två av 
gemensamhetsanläggningarna (med 9 respektive 23 hushåll) har förelagts om 
förbud. Den tredje anläggningen (med 18 hushåll) har också behov av åtgärder men 
miljö- och byggnadsnämnden har avvaktat ett tydligare beslut från kommunen 
angående tidplan för kommunala vattentjänster och har därför fått vara kvar i drift. 
Av de övriga enskilda avloppen med anslutna WC med utsläpp är sju av 53 
godtagbara vilket innebär att sammantaget har 78 hushåll fått förbud att använda 
sin avloppsanläggning. Resten av hushållen i området har torra toalettlösningar 
eller sluten tank för WC.  
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Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att risk för påverkan på Sälö fjord är hög 
och att i viken söder om Kovikshamn (Sundhammar) har badvattenprovtagning 
visat på otjänlig kvalitet (2019) med avseende på bakterier. 
 

Situationen är sådan att Länsstyrelsen sammantaget bedömer att det ur 
hälsoskyddssynpunkt finns ett behov av en samlad lösning för Sjöhåla och 
Kovikshamn då det gäller dricksvatten och spillvatten.    

. 

För att säkra en god dricksvattenförsörjning och bibehålla en tillfredsställande 
vattenkvantitet och god vattenkvalité gör Länsstyrelsen bedömningen att det 
föreligger ett behov av en allmän va-anläggning för dricks- och spillvatten till 
skydd för människors hälsa i ett större sammanhang i Sjöhåla och Kovikshamn. 
Kriterierna är därmed uppfyllda för att det ska vara ett kommunalt ansvar att 
tillgodose bebyggelsens behov av vattentjänster genom en allmän va-anläggning.   

Vad det gäller dagvatten kan det befaras att möjlighet med lokalt omhändertagande 
på de enskilda fastigheterna generellt sett är små. Geologin i området utgörs till 
största delen av berg och lera och fastigheterna små. Länsstyrelsen saknar dock 
underlag för att kunna förelägga om att även dagvatten ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet varför föreläggandet inte omfattar dagvatten. Det förhindrar 
inte kommunen att göra ett ställningstagande om att även dagvattentjänst ska ingå i 
verksamhetsområdet. 

Tid för genomförande  
Enligt 6 § vattentjänstlagen ska ett konstaterat behov av vattentjänster tillgodoses 
snarast. Huvudmannen får dock vänta med att utföra anläggningsarbeten om 
förutsättningarna enligt 17 § vattentjänstlagen är uppfyllda. Enligt 17 § 
vattentjänstlagen bör bland annat en plan för va-utbyggnad kunna utgöra underlag 
för att motivera en viss utbyggnadsordning. I praxis har även – vid bestämmande 
av tidpunkten då allmän va-anläggning ska vara utbyggd enligt 6 § 
vattentjänstlagen – hänsyn tagits till kommunens utbyggnadsplanering för andra 
områden (MÖD i dom den 27 juni 2013 i mål nr M 1803–13).  

I Kommunstyrelsens yttrande görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, bör 
kunna vara utbyggt till omkring 2035. 
I tilläggsyrkande anges att Kommunstyrelsen vill vara tydlig med att kommunens 
utbyggnadsplaner kommer uppdateras och att detta ska beaktas. Bakgrunden är att 
kommunstyrelsen har fattat ett beslut att se över, uppdatera grunderna och föreslå 
eventuellt förändrade prioriteringar i politiska dokument, inriktningar gällande 
styrning kring kommunens framtida VA utbyggnad. 
Beslutet omfattar även Kovikshamn och Sjöhåla. Styrelsen menar att storskalighet 
bredvid småskalighet och olika områdeslösningar/prioriteringar ska kunna 
användas för att nå största möjliga hållbara samhällsnytta.  
 
Under 2005 påbörjades en utredning kring VA i kustzon för att skapa en långsiktig 
strategi för hur vatten och avloppsförsörjning skall ske i kustzonen. Denna 
utredning behandlades politiskt och i februari 2008 antogs rapporten VA i kustzon 
som ett styrdokument av kommunfullmäktige i Kungälv. Enligt 
kommunfullmäktiges beslut utpekas 6 prioriterade områden, s k A områden där 
vatten och avloppsförsörjning till området skall ske med kommunalt vatten och 
avlopp. De områden som utpekas som A områden är; Aröd, 
Ödsmålsmosse/Rörtången, Tjuvkil, Instön, Marstrand och Kovikshamn. A 
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områden är utvecklingsområde inom kustzonen med stort behov av åtgärder för 
förbättrad VA-lösning. 
 
I Kungälvs kommuns VA-utbyggnadsplan (Dnr KS2019/2053) antagen 2016-04-
27 utpekas Nordkroken (där Sjöhåla och Kovikshamn ingår) som ett av två 
områden med allra högst behov av allmänt VA. Enligt tidplanen i VA-planen ska 
Nordkroken bli verksamhetsområde inom perioden 2017-2024.  
I klassificeringen av området inför prioritering av verksamhetsområden framgår att  
” Nordkroken Behov I området finns totalt ca 420 hushåll. Merparten av området 
Nordkroken ligger inom tätortsavgränsning i kustzon för Kovikshamn. Kovikshamn 
är ett av delområdena i Nordkroken. Utvecklingsområden för nya bostäder 2020 
och områden med möjlighet för förtätning/omvandling finns utpekade inom 
Kovikshamn. Beslut om planuppdrag för Kovikshamn finns. Detaljplaner för delar 
av området från 50/60/00/10-talet finns. Vattenförsörjningen sker genom enskilda 
eller gemensamma brunnar. Vattenkvaliteten i området är generellt dålig och 
risken för saltvatteninträngning är stor enligt kommunens undersökningar, särskilt 
i de låglänta kustområdena. Detta styrks av kommunens provtagningar som visar 
på hög salthalt i flertalet brunnar. Enligt SGU:s brunnsarkiv är kapaciteten för 
vatten dålig. I området finns gemensamma avloppsanläggningar bestående av 
reningsverk eller markbäddar. Anläggningarna byggdes under 80-talet och anses 
idag ha en nedsatt reningsfunktion. I övrigt sker avloppshanteringen i enskilda 
anläggningar. Majoriteten av de enskilda avloppen antas härstamma från samma 
årtionden som detaljplanerna och statusen bedöms därför som bristfällig. I 
Kovikshamn finns en allmänförklarad avloppsanläggning enligt beslut 1974-07-
31.” 

 
Den 31 december 2016 ska alla allmänförklarade anläggningar ha ombildats till 
någon annan förvaltningsform. Länsstyrelsen har ingen uppgift om kommunen har 
tagit över ansvaret eller om anläggningen ombildats eller att anläggningarna 
ombildats till gemensamhetsanläggning. 

 
Länsstyrelsen har tidigare förelagt Kungälvs kommun om verksamhetsområde 
enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) för 
följande områden: Harestad, Aröd och Klöverön. I förelägganden är 
tidsangivelserna för att kommunalt va ska vara klart för respektive område enligt 
nedan: 
Harestad, dnr. 567-26890-2013, 2024-12-31. 
Aröd, dnr. 567-156-2018, 2025-12-31 
Klöverön, dnr. 567-34542-2012, 2028-12-31. 
Tjuvkil dnr. 567-31788-2013, 2022-12-31 med förlängning av tid för viss del 
Tjällviken (Instön) dnr. 567-13693-2018, 2030-12-31 (dricksvatten), 2036-12-31 
(spillvatten) 

Vid ett föreläggande om att inrätta en allmän va-anläggning behöver kommunen få 
skälig tid på sig att projektera och bygga anläggningen. Vidare behöver 
Länsstyrelsen beakta att kommunen redan kan ha fastslagit en viss 
utbyggnadsordning för allmänt va inom kommun.   

 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen i flera dokument tidigare bedömt området 
som högt prioriterat men att tiden för genomförande av verksamhetsområde skjutits 
upp flera gånger och nedprioriterats till förmån för andra områden. 
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Det har orsakat stora besvär för innevånare som saknar vatten eller där vattnet har 
otillfredsställande kvalitet. Flertalet av de avlopp som har vattentoalett i området 
har förelagts med förbud och det förefaller vara svårt att lösa avloppssituationen 
genom enskilda lösningar.  
 
Med bakgrund av vad som har framkommit i utredningen kan Länsstyrelsen 
konstatera att det är stora problem med dricksvattnet avseende såväl kvalitet som 
kvantitet i Sjöhåla och Kovikshamn. Länsstyrelsen bedömer att 
spillvattensituationen också är akut. Kommunen har anfört att man håller på att se 
över utbyggnadsplaneringen och att kommunalt va bör kunna vara utbyggt omkring 
2035. Även med beaktande av vad kommunen anfört om hur lång tid det brukar ta 
att genomföra denna typ av projekt med tillhörande tillståndsprocesser, behov av 
att lösa distributionsproblem i västra Kungälv samt den utbyggnadsordning som 
följer av både kommunens egen planering och Länsstyrelsen tidigare 
förelägganden för utbyggnad av kommunalt va inom andra delar av Kungälvs 
kommun anser Länsstyrelsen att rimlig tid för utbyggnad av kommunalt va inom 
det aktuella området är ca 7 år. Att tillmötesgå kommunen önskemål om en 
utbyggnadstid om ca 13 år vore inte förenligt med kravet i 6 § vattentjänstlagen om 
att behovet av en allmän va-anläggning snarast ska tillgodoses. Det finns inte 
heller någon ny antagen plan för va-utbyggnad som skulle motivera en annan 
utbyggnadsordning än den som blir följden av Länsstyrelsens föreläggande. Med 
beaktande av vad som anförts ovan, de stora problem som föreligger avseende 
dricksvattnet, samt delvis även vad gäller spillvattnet och att kommunen i den nu 
gällande utbyggnadsplanen antagen 2016 angett att området ska bli 
verksamhetsområde inom perioden 2017- 2024, bedömer Länsstyrelsen 
sammanfattningsvis att tiden för att senast tillhandahålla kommunala vattentjänster 
för dricks- och spillvatten ska fastställas till den 31 december 2030.  
 
Den allmänna va-anläggningen ska således vara genomförd senast den 31 
december 2030 för dricksvatten och spillvatten. Länsstyrelsen vill här erinra om att 
föreläggandet att inrätta ett kommunalt va-område och tillhandahålla en 
kommunal-va anläggning inte reglerar hur verksamhetsområdet ska utformas. 
Kommunen kan välja en småskalig eller storskalig teknik så länge som syftena i 6 
§ vattentjänstlagen uppfylls.  
 
För att det ska säkerställas att kommunens arbete med verksamhetsområdet startar i 
tid bedömer Länsstyrelsen att Kungälvs kommun enligt punkten två i föreläggandet 
bör komma in med en översiktlig beskrivning och en ungefärlig tidplan till senast 
den 31 december 2024 för inrättande av verksamhetsområde till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen bedömer även att Kungälvs kommun enligt punkten tre i 
föreläggandet bör redovisa en mer utförlig beskrivning av vilka arbeten som hittills 
är utförda och en mer konkret tidplan för de ytterligare arbeten som behövs för 
inrättandet av verksamhetsområde till Länsstyrelsen senast den 31 december 2028.   
För att säkerställa att föreläggandet uppfylls inom föreskriven tid bör Kungälvs 
kommun enligt punkten fyra i föreläggandet senast den 31 januari 2031 redovisa 
handlingar som bekräftar att de förelagda åtgärderna i punkten ett är uppfyllda. 
Denna redovisning ska lämpligen utgöras av kopior av protokoll över möten där 
beslut om verksamhetsområden fattats samt besiktningsprotokoll efter av 
entreprenör genomförd byggnation.  

Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis föreligger det ett behov av en allmän va-anläggning till skydd 
för människors hälsa i ett större sammanhang i Sjöhåla och Kovikshamn. Kungälvs 
kommun. Kommunen ska därför enligt första punkten i föreläggandet besluta om 
verksamhetsområde och tillhandahålla allmänna vattentjänster avseende dricks- 
och spillvatten för fastigheterna på Norra Instön senast den 31 december 2030. 
 

 
 
 
 
Övrigt 
 
Det här föreläggandet handlar om kommunens skyldighet enligt samma paragraf att 
uppfylla sitt ansvar om att besluta om ett verksamhetsområde och tillhanda 
kommunala vattentjänster samt tiden för när de allmänna vattentjänsterna senast 
ska vara uppfyllda. Det finns inget som hindrar att vattentjänsterna ordnas innan 
dess. 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att om det framöver skulle bli 
aktuellt med ledningsdragningar eller andra arbeten till följd av föreliggande beslut 
befriar detta beslut inte va-huvudmannen från skyldigheten att söka sådant tillstånd 
som kan krävas enligt annan författning. Alla ledningsdragningar ska därför 
anmälas till Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

Om fornlämningar berörs av arbetena ska samråd enligt kulturmiljölagen hållas 
med Länsstyrelsen. Tillstånd kan komma att krävas. 

Länsstyrelsen har i det här ärendet beslutat om allmän anläggning för att ta hand 
om dricks- och spillvattnet. Det innebär inget hinder för att kommunen själv 
beslutar om att inrätta kommunalt verksamhetsområde även för dagvatten. 
 
Länsstyrelsen noterar avslutningsvis att den tid som fastställs i föreläggandet ligger 
långt fram och att föreläggandet inte utesluter att kommunen själv beslutar att 
tillgodose omhändertagande av spillvatten vid ett tidigare tillfälle.  
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    ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv

    TELEFON 0303-23 80 00 vx

    E -POST kommun@kungalv.se

    HEMSIDA www.kungalv.se

Remiss - Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i 
Sjöhåla och Kovikshamn (Dnr MOBNM-2021-1815)
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt miljö- och byggnadsnämndens svar på ett antal frågor gällande VA-
situationen i området Kovikshamn-Sjöhåla i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen ska ta ställning till 
om det är ett kommunalt ansvar att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster för fastigheter inom 
berört område. Begäran från länsstyrelsen kommer efter att en skrivelse från Sjöhåla-Holmängen 
intresseförening lämnats in till myndigheten (bilaga 2). Enligt Kungälvs kommuns utbyggnadsplan 
för kommunalt VA är berörda områden utpekade som utbyggnadsområden och enligt nu gällande 
tidplan skulle det arbetet genomföras 2017 - 2023 (gäller hela området Nordkroken varav en del nu 
är utbyggt). Miljöenheten har genomfört tillsyn på både små avlopp och 
gemensamhetsanläggningar i berörda områden. 

Länsstyrelsens frågeställningar framgår av bifogad remiss, se bilaga 1. Miljöenhetens bedömning 
framgår i de svar som redovisas nedan under förslag till beslut.

1. Vad är er uppfattning om statusen på de enskilda avloppen inom området?
Kovikshamn: Av de 11 fastigheter som är anslutna med WC till avloppsanläggning (med utsläpp) 
är 100% bedömda som bristfälliga och beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten har fattats. 
I området finns även två gemensamhetsanläggningar med nio respektive 23 fastigheter anslutna. 
Den ena anläggningen består av ett IVA-filter (nio hushåll), beslut om förbud finns och det träder 
ikraft den 1 december 2021. Den andra är ett Wallaxverk (23 hushåll) som också har ett beslut om 
förbud vilket har överklagats. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan (september 2021, 
förbud oktober 2024). Övriga fastigheter i området har torra toalettlösningar samt i några fall 
sluten tank för WC.

Status: alla fastigheten med vattentoalett med utsläpp till anläggning annat än sluten tank kräver 
åtgärder vad gäller bristfällig rening.

Sjöhåla: i detta område har 35 beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten fattats. Sju 
fastigheter har avlopp med ansluten WC och utsläpp som bedömts som godtagbara. Övriga 
fastigheter i området med enskilt avlopp har torra toalettlösningar men framförallt slutna tankar 
för WC. I området finns även en gemensamhetsanläggning för 18 fastigheter som består av en 
markbädd. Anläggningen har i avvaktan på bättre underlag om tidplanen för VA-utbyggnaden fått 
vara kvar i drift men bedöms annars behöva åtgärder.

Status: stor andel avlopp med utsläpp från wc är bristfälliga och krav på åtgärder har ställts. I några 
fall har anläggningar släppts tills vidare då vi ansett att de fungerar ”tillräckligt bra” för att få vara 
kvar i drift till kommunalt VA byggs ut. Idag är det oklart när detta kommer vara genomfört. 
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Enligt information från VA-enheten kan delar av området vara utbyggt tidigare än 2030 och detta 
har då varit ett skäl för att miljöenheten har släppt krav på åtgärder på vissa fastigheter.

2. Om avloppssituationen idag anses vara undermålig, på vilket sätt är den det och har 
ni agerat på något sätt? 

Svar se även ovan. Vi har genomfört tillsyn i de markerade områdena och ställt krav på åtgärd när 
detta har ansetts befogat. Krav ställs på fastigheter som endast har trekammarbrunn, IVA-filter, 
oklara infiltrationsdiken (70-tal, anordningar som styrker anläggningens utformning saknas) samt 
en del äldre markbäddar (+ 30 år, utan tillstånd eller med oklart utförande) som bedömts som 
bristfälliga.

3. Hur anser ni att, ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv, en framtida lösning ska se 
ut? Går det att ordna egna avloppsanläggningar på respektive fastighet och/eller 
krävs det en samlad lösning för några eller alla fastigheter i området?

Kovikshamn: En hållbar lösning på nuvarande VA-situation kräver att det sker i ett större 
sammanhang, med som vi ser det kommunalt VA. I området råder stora problem med tillgången 
på färskvatten, många dricker inte längre det vatten som de har i sina enskilda brunnar. Området 
består till stora delar av berg och det finns inte bra förutsättningar att ordna med lokala 
avloppsanläggningar. Minsta krav är en gemensam anläggning för alla fastigheter men det löser 
ändå inte dricksvattenförsörjningen som förutsätter att vatten tillförs från annat håll. 

Sjöhåla: Här finns troligen bättre möjligheter för enskilda avlopp men det varierar i området. I 
tätbebyggda delar där idag många har slutna tankar för WC finns inte förutsättningar för att alla 
skulle installera egna anläggningar med utsläpp lokalt. Risken är då stor för påverkan på 
dricksvattnet i området. Det skulle åtminstone kräva att man bygger en större gemensam 
anläggning i området där utsläpp leds bort för att minimera påverkan på grundvattnet. I området, 
främst i de västra delarna förekommer problem med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar 
vilket framkommit i samband med tillsynen. 

4. Finns det risk att avloppen förorenar område som är viktigt för vattenförsörjningen? 

Ja, miljöenheten bedömer att den risken är påtaglig.

5. Hur ser de fysiska omständigheterna ut på platsen med tanke på berg, jordmån, 
sluttning, avstånd till recipient och eventuellt storlek på fastigheter? 

Kovikshamn: Större delen av området är bergigt där de flesta hus ligger mer eller mindre på berg. 
Jordlagren bör vara grunda (begränsade möjligheter för infiltration för bildning av grundvatten) 
och avstånden till havet är korta i hela området. De flesta fastigheter har en yta på mellan ca 1300 
och 3500 m2. Några obebyggda fastigheten finns men idag finns inte förutsättningar att exploatera 
dessa med tanke på främst dricksvattensituationen. 

Sjöhåla: I området ligger det flesta hus i större utsträckning på mjukmark men omges ofta av berg. 
Utifrån detta kan man anta att jordlagren kan vara rätt grunda och att andelen berg påverkar 
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grundvattenbildningen även här. Väsentlig andel av nederbörden avrinner troligen till havet. 
Avståndet till havet är relativt kort i området.

6. Kan avloppen påverka en närliggande recipient? Vilken status har den? Är den 
utpekad som särskilt känslig på något sätt och behöver extra hänsyn?

Risk för påverkan på recipienten är hög. Dåligt renat avloppsvatten leds idag ut via diken och 
ledningar direkt till havet. Området omges av vattenförekomsten Sälö fjord. Denna är klassad som 
god ekologisk status men med låg tillförlitlighet. Betydande påverkan bedöms föreligga vad gäller 
övergödning. Små avlopp bedöms bidra till en betydande påverkan vad gäller övergödning. I 
Kungälv förekommer omfattande problem med försvinnande ålgräs, grumling och miljöproblem i 
havet i de kustnära delarna (grunda vikar). 

7. Finns det problem med dagvatten inom området? (t ex översvämningar, svårt att 
avleda), finns det risk att dagvatten kan påverka badvattenkvalitet?

I viken söder om Kovkshamn (Sundhammar) har badvattenprovtagning visat på otjänlig kvalitet 
(2019) med avseende på bakterier. Till det berörda vattendraget (Sundhammarsbäcken) avvattnas 
flera områden med enskilda avlopp som kan misstänkas påverka vattenkvaliteten i viken. 
Avrinning av dagvatten sker i stora delar snabbt och direkt till havet då området domineras av 
berg. Miljöenheten saknar kunskap gällande problematik med översvämningar i området.

8. Finns det problem med dricksvattenkvalitet/kvantitet i området? Vilka är 
problemen? Bedömer ni att problemen går att lösa t ex med filter eller anser ni att det 
behövs kommunal vattenförsörjning?

Se även ovan. Stora problem med dricksvattenkvaliteten finns i området men det varierar. Kort 
sammanfattat ökar problemen från de östligare till de västligare delarna av området. 
Vattenkvaliteten i området är generellt dålig och risken för saltvatteninträngning är stor enligt 
kommunens undersökningar, särskilt i de låglänta kustområdena. Detta styrks av kommunens 
provtagningar som visar på hög salthalt i flertalet brunnar. Enligt SGU:s brunnsarkiv är 
kapaciteten för vatten dålig. Miljöenheten bedömer att dricksvattenförsörjningen inte kan lösas 
lokalt i Kovikshamnsområdet men även att det kan vara svårt i de västligare delarna av 
Sjöhålaområdet. Det är utrett sedan tidigare att det finns ett behov av kommunal 
dricksvattenförsörjning. Situationen i Kovkshamn bör kunna ses som akut då väldigt många har 
uppgett saltvattenpåverkan i sina brunnar (i samband med tillsyn).

9. Om det finns avloppsinventering, dricksvattenprov eller andra undersökningar som 
kan vara aktuella för området önskar Länsstyrelsen gärna att ta del av dem.

Miljöenheten har genomfört tillsyn i berörda områden under 2019. I svaren ovan har vi beskrivit 
hur avloppssituationen ser ut i dessa. Vad gäller dricksvattenprover hänvisar vi till VA-enheten. En 
del prover togs i samband med framtagandet av Utbyggnadsplanen (del av VA-planen). 

10. Övriga synpunkter ni vill lämna?
Miljöenheten anser att området behöver prioriteras upp i kommunens utbyggnadsplan, främst 
området Kovikshamn. Eftersom området ligger längst västerut så är miljöenheten dock väl 
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medveten om att utifrån geografiska/praktiska skäl så kommer utbyggnaden nå andra områden 
före Kovikshamn. Därför är det viktigt att utbyggnaden i hela det berörda området påbörjas så 
snart som möjligt.

Bakgrund
Länsstyrelsen har begärt miljö- och byggnadsnämndens svar på ett antal frågor gällande VA-
situationen i området Kovikshamn-Sjöhåla i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen ska ta ställning till 
om det är ett kommunalt ansvar att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster för fastigheter inom 
berört område. Begäran från länsstyrelsen kommer efter att en skrivelse från Sjöhåla-Holmängen 
intresseförening lämnats in till myndigheten (bilaga 2). Av skrivelsen framgår att föreningen begär 
att länsstyrelsen ska förelägga Kungälvs kommun att snarast ordna med vattenförsörjning för 
Sjöhåla och Kovikshamn. Av skrivelsen framgår vidare att föreningen vill att kommunen ser till att 
huvudledningar för vatten och avlopp byggs ut till berörda områden och att föreningen sedan i 
egen regi kan bygga resten (lokalt ledningsnät). Föreningens skrivelser till Kungälvs kommun, 
utdrag ur utbyggnadsplan med mera framgår av bilaga 2. Enligt Kungälvs kommuns 
utbyggnadsplan för kommunalt VA är berörda områden utpekade som utbyggnadsområden och 
enligt nu gällande tidplan skulle det arbetet genomföras 2017-2023 (gäller hela området 
Nordkroken varav en del nu är utbyggt).

Miljöenheten har genomfört tillsyn på både små avlopp och gemensamhetsanläggningar i berörda 
områden. 

Miljöenhetens bedömning
Länsstyrelsens frågeställningar framgår av bifogad remiss, se bilaga 1. Miljöenhetens bedömning 
framgår i de svar som redovisas nedan under förslag till beslut.

Förslag till beslut
Följande svar lämnas gällande remissen om vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter 
i Kovikshamn-Sjöhåla.

1. Vad är er uppfattning om statusen på de enskilda avloppen inom området?
Kovikshamn: Av de 11 fastigheter som är anslutna med WC till avloppsanläggning (med utsläpp) 
är 100% bedömda som bristfälliga och beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten har fattats. 
I området finns även två gemensamhetsanläggningar med nio respektive 23 fastigheter anslutna. 
Den ena anläggningen består av ett IVA-filter (nio hushåll), beslut om förbud finns och det träder 
ikraft den 1 december 2021. Den andra är ett Wallaxverk (23 hushåll) som också har ett beslut om 
förbud vilket har överklagats. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan (september 2021, 
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förbud oktober 2024). Övriga fastigheter i området har torra toalettlösningar samt i några fall 
sluten tank för WC.

Status: alla fastigheten med vattentoalett med utsläpp till anläggning annat än sluten tank kräver 
åtgärder vad gäller bristfällig rening.

Sjöhåla: i detta område har 35 beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten fattats. Sju 
fastigheter har avlopp med ansluten WC och utsläpp som bedömts som godtagbara. Övriga 
fastigheter med enskilt avlopp i området har torra toalettlösningar men framförallt slutna tankar 
för WC. I området finns även en gemensamhetsanläggning för 18 fastigheter som består av en 
markbädd. Anläggningen har i avvaktan på bättre underlag om tidplanen för VA-utbyggnaden fått 
vara kvar i drift men bedöms annars behöva åtgärder.

Status: stor andel avlopp med utsläpp från wc är bristfälliga och krav på åtgärder har ställts. I några 
fall har anläggningar släppts tills vidare då vi ansett att de fungerar ”tillräckligt bra” för att få vara 
kvar i drift till kommunalt VA byggs ut. Idag är det oklart när detta kommer vara genomfört. 
Enligt information från VA-enheten kan delar av området vara utbyggt tidigare än 2030 och detta 
har då varit ett skäl för att miljöenheten har släppt krav på åtgärder på vissa fastigheter.

2. Om avloppssituationen idag anses vara undermålig, på vilket sätt är den det och har 
ni agerat på något sätt? 

Svar se även ovan. Vi har genomfört tillsyn i de markerade områdena och ställt krav på åtgärd när 
detta har ansetts befogat. Krav ställs på fastigheter som endast har trekammarbrunn, IVA-filter, 
oklara infiltrationsdiken (70-tal, anordningar som styrker anläggningens utformning saknas) samt 
en del äldre markbäddar (+ 30 år, utan tillstånd eller med oklart utförande) som bedömts som 
bristfälliga.

3. Hur anser ni att, ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv, en framtida lösning ska se 
ut? Går det att ordna egna avloppsanläggningar på respektive fastighet och/eller 
krävs det en samlad lösning för några eller alla fastigheter i området?

Kovikshamn: En hållbar lösning på nuvarande VA-situation kräver att det sker i ett större 
sammanhang, med som vi ser det kommunalt VA. I området råder stora problem med tillgången 
på färskvatten, många dricker inte längre det vatten som de har i sina enskilda brunnar. Området 
består till stora delar av berg och det finns inte bra förutsättningar att ordna med lokala 
avloppsanläggningar. Minsta krav är en gemensam anläggning för alla fastigheter men det löser 
ändå inte dricksvattenförsörjningen som förutsätter att vatten tillförs från annat håll. 

Sjöhåla: Här finns troligen bättre möjligheter för enskilda avlopp men det varierar i området. I 
tätbebyggda delar där idag många har slutna tankar för WC finns inte förutsättningar för att alla 
skulle installera egna anläggningar med utsläpp lokalt. Risken är då stor för påverkan på 
dricksvattnet i området. Det skulle åtminstone kräva att man bygger en större gemensam 
anläggning i området där utsläpp leds bort för att minimera påverkan på grundvattnet. I området, 
främst i de västra delarna förekommer problem med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar 
vilket framkommit i samband med tillsynen. 
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4. Finns det risk att avloppen förorenar område som är viktigt för vattenförsörjningen? 

Ja, miljöenheten bedömer att den risken är påtaglig.

5. Hur ser de fysiska omständigheterna ut på platsen med tanke på berg, jordmån, 
sluttning, avstånd till recipient och eventuellt storlek på fastigheter? 

Kovikshamn: Större delen av området är bergigt där de flesta hus ligger mer eller mindre på berg. 
Jordlagren bör vara grunda (begränsade möjligheter för infiltration för bildning av grundvatten) 
och avstånden till havet är korta i hela området. De flesta fastigheter har en yta på mellan ca 1300 
och 3500 m2. Några obebyggda fastigheten finns men idag finns inte förutsättningar att exploatera 
dessa med tanke på främst dricksvattensituationen. 

Sjöhåla: I området ligger det flesta hus i större utsträckning på mjukmark men omges ofta av berg. 
Utifrån detta kan man anta att jordlagren kan vara rätt grunda och att andelen berg påverkar 
grundvattenbildningen även här. Väsentlig andel av nederbörden avrinner troligen till havet. 
Avståndet till havet är relativt kort i området.

6. Kan avloppen påverka en närliggande recipient? Vilken status har den? Är den 
utpekad som särskilt känslig på något sätt och behöver extra hänsyn?

Risk för påverkan på recipienten är hög. Dåligt renat avloppsvatten leds idag ut via diken och 
ledningar direkt till havet. Området omges av vattenförekomsten Sälö fjord. Denna är klassad som 
god ekologisk status men med låg tillförlitlighet. Betydande påverkan bedöms föreligga vad gäller 
övergödning. Små avlopp bedöms bidra till en betydande påverkan vad gäller övergödning. I 
Kungälv förekommer omfattande problem med försvinnande ålgräs, grumling och miljöproblem i 
havet i de kustnära delarna (grunda vikar). 

7. Finns det problem med dagvatten inom området? (t ex översvämningar, svårt att 
avleda), finns det risk att dagvatten kan påverka badvattenkvalitet?

I viken söder om Kovkshamn (Sundhammar) har badvattenprovtagning visat på otjänlig kvalitet 
(2019) med avseende på bakterier. Till det berörda vattendraget (Sundhammarsbäcken) avvattnas 
flera områden med enskilda avlopp som kan misstänkas påverka vattenkvaliteten i viken. 
Avrinning av dagvatten sker i stora delar snabbt och direkt till havet då området domineras av 
berg. Miljöenheten saknar kunskap gällande problematik med översvämningar i området.

8. Finns det problem med dricksvattenkvalitet/kvantitet i området? Vilka är 
problemen? Bedömer ni att problemen går att lösa t ex med filter eller anser ni att det 
behövs kommunal vattenförsörjning?

Se även ovan. Stora problem med dricksvattenkvaliteten finns i området men det varierar. Kort 
sammanfattat ökar problemen från de östligare till de västligare delarna av området. 
Vattenkvaliteten i området är generellt dålig och risken för saltvatteninträngning är stor enligt 
kommunens undersökningar, särskilt i de låglänta kustområdena. Detta styrks av kommunens 
provtagningar som visar på hög salthalt i flertalet brunnar. Enligt SGU:s brunnsarkiv är 



179/22 Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn - KS2022/1894-2 Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn : Bilaga 3_Tjänsteskrivelse Miljöenheten Remiss - Vattenförsörjning och avloppshantering Sjöhåla Kovikshamn

Tjänsteskrivelse
Sida 7 av 

7
Handläggare: Jenny Andersson
Datum: 2021-10-04                                         

MILJÖENHETEN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

    ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv

    TELEFON 0303-23 80 00 vx

    E -POST kommun@kungalv.se

    HEMSIDA www.kungalv.se

kapaciteten för vatten dålig. Miljöenheten bedömer att dricksvattenförsörjningen inte kan lösas 
lokalt i Kovikshamnsområdet men även att det kan vara svårt i de västligare delarna av 
Sjöhålaområdet. Det är utrett sedan tidigare att det finns ett behov av kommunal 
dricksvattenförsörjning. Situationen i Kovkshamn bör kunna ses som akut då väldigt många har 
uppgett saltvattenpåverkan i sina brunnar (i samband med tillsyn).

9. Om det finns avloppsinventering, dricksvattenprov eller andra undersökningar som 
kan vara aktuella för området önskar Länsstyrelsen gärna att ta del av dem.

Miljöenheten har genomfört tillsyn i berörda områden under 2019. I svaren ovan har vi beskrivit 
hur avloppssituationen ser ut i dessa. Vad gäller dricksvattenprover hänvisar vi till VA-enheten. En 
del prover togs i samband med framtagandet av Utbyggnadsplanen (del av VA-planen). 

10. Övriga synpunkter ni vill lämna?
Miljöenheten anser att området behöver prioriteras upp i kommunens utbyggnadsplan, främst 
området Kovikshamn. Eftersom området ligger längst västerut så är miljöenheten dock väl 
medveten om att utifrån geografiska/praktiska skäl så kommer utbyggnaden nå andra områden 
före Kovikshamn. Därför är det viktigt att utbyggnaden i hela det berörda området påbörjas så 
snart som möjligt.

Jenny Andersson Kristina Franzén
Miljöinspektör Miljöchef

Expedieras till: Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange LST 
dnr 567-39519-2021
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Vattenförsörjning och
avloppshantering för fastigheter i
Sjöhåla och Kovikshamn, Kungälv
kommun, Dnr: 567-39519-2021
Kungälvs kommun har 210915 erhållit remiss avseende en begäran om att pröva Kungälvs
kommuns skyldighet att enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla vatten och
avlopp till området Sjöhåla och Kovikshamnmrådet.

Detta svar syftar till att ge en bild för nuvarande planeringen av kommunal VA-utbyggnad i
området. Kommunstyrelsen vill vara tydlig med att kommunens utbyggnadsplaner kommer
uppdateras och att detta ska beaktas. Bakgrunden är att kommunstyrelsen fattade ett
enhälligt beslut den 24 november 2021, se bilaga ”Uppdrag VA”. Beslutet innebär att i
samlad form se över, uppdatera grunderna och föreslå eventuellt förändrade prioriteringar i
politiska dokument, inriktningar gällande styrning kring kommunens framtida VA-utbyggnad.
Beslutet omfattar på detta sätt även Kovikshamn och Sjöhåla. Styrelsen menar att
storskalighet bredvid småskalighet och olika områdeslösningar/prioriteringar ska kunna
användas för att nå största möjliga hållbara samhällsnytta. Kommunstyrelsen önskar således
föra dialog innan beslut, styrelsen utgångpunkt är att bilaga ”Uppdrag VA” i all väsentlighet
beaktas av länsstyrelsen.

Kovikshamn och Sjöhåla finns med i kommunens utbyggnadsplan och är där utpekat som
områden med behov av en samlad kommunal VA-lösning. I utbyggnadsplanen är dessa
områden del av ett område som i planen benämns som Nordkroken. Utbyggnadsplanen ska
uppdateras och i nuläget bedöms Sjöhåla och Kovikshamn i sin helhet kunna vara utbyggda
till 2035.

För närvarande har kommunen begräsningar i distributionsnätet för vatten väster om Ytterby.
Kapaciteten kommer att höjas allt eftersom ledningsnätet byggs ut. De första
överföringsledningarna som ska höja kapaciteten planeras vara färdiga till 2024, men
ytterligare åtgärder kommer krävas för att kunna distribuera vatten till ett fullt utbyggt nät i
Kovikshamn och Sjöhåla. En stor del av kommunens personella resurser och ekonomiska
ramar de närmaste åren koncentreras till att genomföra dessa projekt samt de projekt som
avser utbyggnad till Aröd där kommunen redan har ett föreläggande.

En översiktlig utredning för området Kovikshamn och Sjöhåla är genomförd, i bilaga 1 syns
en karta som visar en preliminär etappindelning. De orange markerade områden är redan
utbyggda med kommunalt VA. Det gult markerade området är en första större
utbyggnadsetapp som finns inplanerad i kommunens budget med byggnationsstart 2025. De
blå markerade områdena är preliminära etapper som gjorts utifrån förprojekteringen, dessa
etapper planeras arbetas in i kommande budgetprocesser.
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Geologin i området utgörs till största delen av lera och berg. Områdets karaktär och grad av
byggnation gör att det sannolikt även erfordras samlade dagvattenlösningar.
Slutligt ställningstagande kring behovet av dagvatten planeras göras i varje delområde i
samband med projektering.

Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra Kungälv
görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, enligt kartan i bilaga 1, bör kunna vara
utbyggt till omkring 2035. Planeringen ska i sin helhet ses över i enlighet med det politiska
uppdrag som beskrivs ovan.

Anders Holm Martin Hollertz

Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Bilaga 1. Karta Planerad utbyggnad Sjöhåla-Kovikshamn
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Bilaga 2

Synpunkter på Länsstyrelsens
”Förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om
allmänna vattentjänster avseende fastigheterna i
Sjöhåla-Kovikshamn, Kungälvs kommun” Dnr 567-39519-
2021

Kungälvs kommun har 2022-09-22 erhållit Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande
att inrätta verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöhåla-Kovikshamn, Dnr 567-
39519-2021, med möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Kommunen är väl medveten om behovet av allmänna vattentjänster i Sjöhåla-Kovikshamn,
men ser en stor utmaning i att genomföra VA-utbyggnaden i sin helhet inom den tidsram som
beslutsförslaget om föreläggandet anger. Kommunen har stora ekonomiska och personella
utmaningar för att kunna genomföra samtliga pågående, planerade och redan förelagda VA-
utbyggnadsområden i kommunen.

Området som pekas ut i länsstyrelsens beslutsförslag innehåller färre fastigheter än det
område som kommunen redogjorde för i sitt yttrande genom kommunstyrelsen i december
2021. Genom att planera om utbyggnadsetapperna och samtidigt optimera projekterings-och
utbyggnadsprocesserna så mycket som möjligt bedömer kommunen att det vore möjligt att
genomföra utbyggnaden inom föreläggandeområdet till december år 2032.

Ett antal av fastigheterna som skulle innefattas i förläggandet finns inom områden för bland
annat strandskydd, riksintresse för friluftsliv och/eller naturvård samt område med
naturvärden. Förorenad mark förekommer även på ett antal ställen i Kovikshamn. Geologin i
området utgörs till största delen av lera och berg och anläggningstekniska svårigheter har
uppmärksammats för ett antal fastigheter. Detta innebär flera olika tillståndsprocesser med
långa handläggningstider och med beslut som riskerar att överklagas. De
anläggningstekniska svårigheterna kan leda till längre projekterings- och byggnationstider.
Nuvarande bedömning är att det krävs ledningsdragningar på ca 7500 meter för att kunna
ansluta alla fastigheter, ca 10 stycken pumpstationer behöver byggas och troligen kommer
en reservoar behöva byggas för att få tillräckligt tryck för att kunna distribuera vatten.
Sammantaget är det en omfattande byggnation och det finns flera olika moment utanför
kommunens kontroll vilka kan försena en tidplan. Detta gör att kommunen bedömer att det
vara mer realistiskt att hinna bygga ut till 2032.

En fördjupad förprojektering av det aktuella området har startats med uppgiften att se på
möjligheten att revidera utbyggnadsetapperna för att först anlägga VA fram till fastigheterna i
Kovikshamn, som i vattentjänstlagens mening omfattas av begreppet ”sammanhållen
bebyggelse”, och därefter ansluta fastigheterna i Sjöhåla. På detta sätt skulle de med allra
sämst förutsättningar för enskilt VA vara möjliga att ansluta före 2030. Dessutom måste
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också efterföljande etapper utanför det förelagda området beaktas för att skapa en
helhetsplanering och varaktig allmän VA-anläggning inom hela området Nordkroken
(samlingsnamn för utbyggnadsområdet i kommunens VA-plan). Den nuvarande
förprojekteringen indikerar att det kan visa sig mer optimalt att ansluta några av fastigheterna
i den södra delen av föreläggandeområdet till den efterföljande etappen söder om
Sundhammarbäcken, rosamarkerad i kartan nedan. Om denna bedömning kvarstår när en
mer fördjupad planering har genomförts önskar kommunen ha möjligheten att föra en dialog
kring att eventuellt senarelägga tidpunkten för några fastigheter så de kan anslutas på ett

mer optimalt sätt i samband med efterföljande byggnation.

Figur 1.  Preliminära områdesgränser för utbyggnad av kommunalt VA.

Grön – Prioriterade utbyggnadsområden i Kovikshamn, inbördes utbyggnadsordning är inte beslutad.
Röd – Översyn av anslutningsmöjlighet.
Grå – Sjöhåla ansluter efter Kovikshamn.
Rosa – Efterföljande utbyggnadsetapper utanför föreläggandeområdet.

Kommunen anser att området på norra udden i Kovikshamn, röd markerat område i figur 1,
inte bör omfattas av föreläggandet, med anledning av det fåtal bebyggda fastigheter som
finns i området och dess svårtillgängliga terräng i berg. Att anlägga VA i berg där dessutom
vägar saknas fram till fastighetsgräns kan medföra svårigheter till markåtkomst och
ledningsrätt och även försvåra utförandet av en kommunal VA-anläggning. Inom området
finns nio fastigheter varav åtta är bebyggda och en är obebyggd. Idag är ingen folkbokförd på
någon av fastigheterna. Inbördes avstånd mellan flertalet av byggnaderna överstiger
avståndet för vad som kan anses utgöra en sammanhållande bebyggelse enligt 6 §
vattentjänstlagen. Planerad huvudledning ligger som närmast ca 175 m från bebyggelsen.
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Kommunen kommer att försöka optimera sitt arbetssätt för att kunna slutföra utbyggnaden
inom föreläggandeområdet så snart som möjligt. Avsikten är att i ett första skede ansluta
fastigheterna som utgör en sammanhållande bebyggelse och som har sämst förutsättningar
för enskilt VA. Kopplat till de många olika processer som kommunen inte kan påverka samt
de stora personella och ekonomiska utmaningarna skulle kommunen önska att tidsgränsen
för föreläggandet sattes till 31/12 2032 samt att fastigheterna i det rödmarkerade området
inte innefattades i föreläggandet.

Kungälvs Kommun

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik
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Inriktningsbeslut insamling av förpackningar Kungälvs kommun
(Dnr KS2022/2151-1)

Sammanfattning

För förpackningar finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att
producenten ska ta ansvar för det som sätts på marknaden samt att materialet
samlas in och återvinns. Regeringen beslutade om nya regler i förordning om
producentansvar för förpackningar. Syftet med de nya reglerna är att göra det
enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få
insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Förordningen
innebär att kommuner och producenter får nya roller. Från den 1 januari 2024 har
kommunerna det operationella ansvaret för att samla in hushållens
förpackningsavfall och senast 2027 ska förpackningsavfall samlas in
fastighetsnära.

Det är positivt med ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall. En
viktig aspekt är att

rest- och matavfall liksom förpackningsavfall har samma krav avseende
borttransporten så att

borttransporten kan samordnas. Det är då det blir mest rationellt och också mest
rationellt

utifrån den samlade miljö- och samhällsnyttan.

Nuvarande insamlingssystem som producenterna ti llhandahåller för hushåll är
återvinningsstationer

(ÅVS). Att ta över detta system som FTI bygg upp under långt t id är både kostsamt
och tidskrävande.

Systemet med återvinningsstationer kommer inte uppfylla lagkraven som
kommunen har fått med det

nya ansvaret. Förvaltningen bedömning är att kommunen gör lämpligast i att
skynda sig med att

införa annat system för förpackningsinsamlingen än återvinningsstationerna.

Då kommunens ansvar för insamling av förpackningar ska ske redan 1 januari
2024 är det knappt med tid. Avfallsverksamheten står inför flera viktiga
upphandlingar/ til ldelningar för verksamheten kommande år. Förvaltningen
arbetar intensivt med planering av kommande insamlingsansvar för förpackningar.
För att kommande insamlingsansvar ska fungera på ett t il lfredställande sätt
behöver upphandlingar och avtal ske snarast möjligt och utan fördröjning.
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Juridisk bedömning 

I Sverige har det funnits ett förlängt ekonomiskt producentansvar för 
förpackningar sedan år 1994.
Producentansvaret för förpackningar innebär att producenterna av förpackningar 
har ett operationellt och/eller finansiellt ansvar för förpackningar i design-, 
tillverknings- och användningsfasen samt i avfallsledet. I juli 2022 beslutade 
regeringen om nya regler i förordning om producentansvar för förpackningar. 
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2023. Förordningen innebär att 
kommuner och producenter får nya roller. Ändringar har gjorts i den nya 
förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar 
(Förpackningsförordningen ”FPF”) och följdändringar i avfallsförordningen och 
annan reglering. Ändringar har också gjorts i 15 kap. miljöbalken. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
I Sverige har det funnits ett förlängt ekonomiskt producentansvar för 
förpackningar sedan år 1994.
Producentansvaret för förpackningar innebär att producenterna av förpackningar 
har ett operationellt och/eller finansiellt ansvar för förpackningar i design-, 
tillverknings- och användningsfasen samt i avfallsledet. Sedan producentansvaren 
infördes 1994, har det uppstått en rad problem på området. Det har inte funnits 
några faktiska möjligheter att bedriva tillsyn över insamlingssystemen för 
förpackningsavfall eller över hur förpackningar utformas. Problemen har dessutom 
handlat om bl.a. otydligt ansvar, osäkerhet kring krav på servicenivå för 
producenternas insamlingssystem, nedskräpningsproblem, dubbelbetalning för 
insamling och behandling samt otillräcklig utsortering av förpackningsavfall från 
restavfallet.

I juli 2022 beslutade regeringen om nya regler i förordning om producentansvar 
för förpackningar. 
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2023. Syftet med de nya reglerna är att 
göra det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få 
insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Förordningen 
innebär att kommuner och producenter får nya roller.

Från den 1 januari 2024 har kommunerna det operationella ansvaret för att samla 
in hushållens förpackningsavfall och att informera hushållen om förebyggande 
åtgärder samt sortering av förpackningsavfall. 

Senast den 1 januari 2027 ska samtliga kommuner ha infört fastighetsnära 
insamling från hushållen av avfall från förpackningar i materialen papper, plast, 
metall och glas. 

Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på lättillgängliga 
insamlingsplatser och övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil och 
liknande) på kommunens återvinningscentral (ÅVC). 

Från den 1 januari 2026 ska kommunen samla in förpackningsavfall på torg, i 
parker och på andra populära platser utomhus. 
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Senast den 30 september 2023 ska kommunen lämna ett antal uppgifter till 
Naturvårdsverket, bland annat en utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt 
kommunen planerar att fastighetsnära insamling (”FNI”) från hushåll och 
”samlokaliserade verksamheter” ska utökas.

Kommunen ska tillhandahålla en omlastningsstation som behövs för att överlämna 
förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationerna.

När kommunen överlämnat förpackningsavfallet till 
producentansvarsorganisationerna upphör kommunens ansvar för avfallet. 

Kommunen ska till respektive producentansvarsorganisation överlämna 
förpackningsavfall i en mängd av respektive material som, så långt som möjligt, 
motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel.

Bedömning
Förvaltningen välkomnar ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall. 

Det är också 
positivt att det även innefattar förpackningar från verksamheter med 

avfallshantering som är 
samlokaliserad med avfall från hushåll i flerbostadshus. En viktig aspekt är att 

rest- och 
matavfall liksom förpackningsavfall har samma krav avseende borttransporten så 

att
borttransporten kan samordnas. Det är då det blir mest rationellt och också mest 

rationellt 
utifrån den samlade miljö- och samhällsnyttan. 

Den största fördelen med ett kommunalt insamlingsansvar är att kommunen då 
har rådighet 

över vilka system som inrättas för insamlingen samt att insamlingen av 
förpackningsavfall kan 

samordnas med insamlingen av rest och matavfall. Även information till och 
kommunikation 

med avfallsinnehavarna gynnas av ett kommunalt ansvar för 
förpackningsinsamlingen. Nu kan  

även information till avfallsinnehavarna samordnas och göras tydligare bland 
annat om hur 

avfallet ska sorteras ut. Detta möjliggör lokal rådgivning och problemhantering, 
samt en

tydlighet till avfallsinnehavarna.

Hur ska insamlingen se ut från 1 januari 2024 då kommunen har ansvaret
Kommunen behöver omgående ta ställning till hur ansvaret för insamlingen av 
förpackningsavfall från hushåll ska tas över från producenterna den 1 januari 

2024. Nuvarande 
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insamlingssystem som producenterna tillhandahåller för hushåll är 
återvinningsstationer (ÅVS). 

Dessa sköts helt och hållet av förpackningsinsamlingen (FTI) på uppdrag av 
producenterna. FTI har 

under ca 20 år byggt upp systemet med återvinningsstationer i hela landet. I 
Kungälv finns idag 18 

stycken återvinningsstationer. FTI ansvarar och sköter dessa med allt från 
kundtjänst, insamling, transport och städning. Att ta över detta system som FTI 
bygg upp under långt tid är både kostsamt och tidskrävande. Systemet med 
återvinningsstationer kommer inte uppfylla lagkraven som kommunen har fått 
med det nya ansvaret. Kommunen är skyldiga att senast den 1 januari 2027 ha 
infört fastighetsnära insamling FNI av förpackningar. Dessutom har 
återvinningsstationerna många brister så som nedskräpningsproblem runt 
stationerna, dålig tillgänglighet, fulla behållare, samt otillräcklig utsortering av 
förpackningsavfall från restavfallet. En stor andel av återvinningsstationerna i 
dagens insamlingssystem för förpackningsavfall är placerade där mark relativt 
enkelt kunnat upplåtas, såsom på vändplaner och parkeringsplatser vid 
köpcentrum. Återvinningsstationernas placering innebär att många kör bil till 
dem. Det riskerar att leda till att de som inte har tillgång till bil och även andra 
väljer att slänga förpackningsavfallet i restavfallet i stället för att lämna det på 
återvinningsstationerna.

Studier som genomförts där återvinningsgraden har jämförts mellan fastighetsnära 
insamling och insamling via återvinningsstationer, visar att fastighetsnära 
insamling resulterar i mer sorterat avfall då det upplevs som enklare för hushållen, 
framförallt eftersom avståndet blir kortare.

Att ta över och fortsätta driva detta insamlingssystem med så många brister och 
som dessutom inte uppfyller kommunens skyldighet är inte lämpligt. Kommunen 
kommer dock under en övergångstid behöva välja att nyttja 
återvinningsstationerna för insamlingen då tiden till att ansvaret övergår till 
kommunen är knapp. Förvaltningens bedömning är att kommunen gör lämpligast i 
att skynda sig med att införa annat system för förpackningsinsamlingen än 
återvinningsstationerna. 

Hur kan fastighetsnära insamling (FNI) se ut
I Sverige är andelen hushåll i småhus med fastighetsnära insamling idag 15 

procent. Insamlingen vid 
småhus sker vanligen med s.k. fyrfackskärl. Även insamling via två-fackskärl och 

plastpåsar i olika 
färger förekommer i några kommuner. Insamling via två fyrfackkärl innebär att 

åtta olika 
förpackningsslag samlas in samtidigt (se bild 1) och att lastbilen har fyra fack för 

att tömma dessa 
förpackningar. 
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Bild 1. Fyrfackskärl med sorteringsanvisningar

Den fastighetsnära insamlingens positiva effekter består inte enbart i att hushållen 
har nära till insamlingen utan också i att den är sammanhållen. Förpackningsavfall 
uppstår dagligen i ett hushåll, kopplat till exempelvis matlagning, rengöring och 
kroppsvård. Det sparar tid och kraft för hushållen om de kan ta samtliga vanligt 
förekommande förpackningsavfall till ett och samma utsorteringsställe. I en 
sammanhållen insamling ligger också att möjligheten till en enkel utsortering i 
princip ska vara oberoende av var i kommunen man bor eller vilken boendeform 
man har valt. 

Kommunens ansvar gäller även för hushåll i flerfamiljshus. Överlag kommer 
fastighetsägare av 

flerbostadshus att påverkas positivt av en utbyggd fastighetsnära insamling som 
tillhandahålls utan 

extra kostnader. De fastighetsägare som redan har fastighetsnära insamling 
kommer att kunna kraftigt 

reducera sina kostnader för densamma. De fastighetsägare som i dag inte har 
någon hushållsnära 

insamling får en bättre service utan extra kostnad. 

De småhusägare som i dag har fastighetsnära insamling i andra kommuner bär 
kostnaden 

för insamling genom den kommunala avfallstaxan. Den genomsnittliga årliga 
insamlingskostnaden för fastighetsnära insamling i ett småhus har med 

fyrfackskärl som modell 
skattats till 820–980 kronor per hushåll. Småhusägare i Kungälv kommer att få 

fastighetsnära 
insamling utan avgift och ersättningen kommer komma till kommunen från 

producenterna. 
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Plan för utbyggnad av FNI och arbete framåt
Senast den 30 september 2023 ska kommunen lämna ett antal uppgifter till 
Naturvårdsverket, bland annat en utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt 
kommunen planerar att fastighetsnära insamling (”FNI”) från hushåll och 
”samlokaliserade verksamheter” ska utökas.

Då kommunens ansvar för insamling av förpackningar ska ske redan 1 januari 
2024 är det knappt med tid. Avfallsverksamheten står inför flera viktiga 
upphandlingar/tilldelningar för verksamheten kommande år. 

Förvaltningen arbetar intensivt med planering av kommande insamlingsansvar för 
förpackningar. Flera dialogmöten har genomförts med entreprenörer och 
tillverkare på marknaden. Samtliga bekräftar vikten av att skyndsamt införa FNI 
då det kommer bli brist på kärl och avfallsfordon. Leveranstiden för fordon för 
avfallshämtning bör vara vägledande för hur långt i förväg man behöver teckna 
avtal. P.g.a. stor efterfrågan har leveranstiden för fordon förlängts och blivit 
alltmer osäker. 

Enligt Kommunstyrelsens delegeringsordning har sektorchefen för Samhälle och 
utveckling delegation för maximalt 200 prisbasbelopp för upphandling och inköp. 
För kommande upphandlingar kommer kontraktsvärdet räknat på hela 
avtalstiden, inkl. eventuell förlängning och optioner överstiga detta belopp. 

För att kommande insamlingsansvar ska fungera på ett tillfredställande sätt 
behöver upphandlingar och avtal ske snarast möjligt och utan fördröjning. 
Dessutom behöver risken för eventuell överprövning tas med i kalkylen. Om tiden 
mellan beslut och ikraftträdande blir för kort kan det i värsta fall leda till att 
kommunen står utan en fungerande insamling av förpackningar.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för 
invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. 

Utsortering av förpackningar, från hushåll såväl som från verksamheter, är en 
viktig insats i vardagen för att bidra till ett cirkulärt, resurssnålt och hållbart 
samhälle. Varje rätt sorterad förpackning som sedan återvinns till nytt material 
minskar åtgången av nya råvaror, vilket i sin tur reducerar utsläppen av koldioxid. 
Genom att underlätta för invånare att kunna lämna förpackningar fastighetsnära
kommer utsorteringsgraden av förpackningar att öka. Från att idag lämnas i 
restavfallet och gå till energiåtervinning kommer förpackningarna kunna 
materialåtervinnas i allt högre grad.  
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet berör främst mål 12 och 13 för hållbar utveckling men även mål 11 berörs. 
Förbättrad förpackningsinsamling minskar utsläppen av växthusgaser och 
förbrukningen av jungfruliga råvaror. Fastighetsnära insamling vid hushåll 
förbättrar utsortering och ökar insamlingen, samt ger mindre buller och 
nedskräpning. En förbättrad insamling från verksamheter ger dessutom en ökad 
utsorteringen av plastförpackningar. 

I den utsträckning dagens förpackningsavfall lämnas vid återvinningsstationer 
genom transport med bil bedöms utsläppen från dessa transporter minska när 
fastighetsnära insamling byggs ut. Däremot kommer en del av dessa miljövinster 
att ätas upp av ökade transporter av fordonen som transporterar avfallet. Dessa 
bilar drivs dock i allt högre grad av miljödrivmedel. Miljönyttan av att ta till vara 
resurser i avfall är större än den miljöpåverkan som sker vid insamling, transport 
och behandling. Det finns stora miljövinster med ökad materialåtervinning av 
framförallt plastavfall samt pappers- och returpappavfall. De positiva 
miljöeffekterna av ökad materialåtervinning och minskad förbränning överstiger 
dessutom de negativa miljöeffekterna av eventuellt ökade transporter. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Det kommunala insamlingsansvaret påverkar i rätt riktning kommunens möjlighet 
till att nå målet ”Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska vara rätt sorterat” i 
Göteborgsregionens och Kungälvs avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet. 
Fastighetsnära insamling vid hushåll förbättrar utsortering och ökar insamlingen. 
Det har de senaste tio åren gjorts ett flertal olika studier om effekterna av 
fastighetsnära insamling. Den sammantagna bilden är att den fastighetsnära 
insamlingen tydligt främjar en bättre utsortering av samtliga materialslag, minskar 
felsorteringen och ökar insamlingen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Det kommunala insamlingsansvaret påverkar hur väl hushåll kommer att lyckas 
sortera ut sina förpackningar beroende på de praktiska lösningar som erbjuds dem. 
Om det sker felsortering eller en utsortering av olika anledningar inte blir av 
kommer förpackningarna att i stället kunna hamna i restavfallet, i papperskorgar 
eller skräpa ned runt återvinningstationerna (om kärlen där är överfulla).  Även 
kvaliteten på det utsorterade materialet är betydelsefull. Ju mindre andel 
felsorterat material, desto högre blir kvaliteten och desto högre blir 
andrahandsvärdet. De fysiska förutsättningarna för utsortering är avgörande för 
huruvida invånare kommer lämna sitt avfall till återvinning eller inte. Det är dock 
tydligt att även om hushåll vill sortera sitt avfall så prioriterar många bekvämlighet 
och ordning i hemmet mer. En av de vanligaste orsakerna till att hushåll väljer att 
inte källsortera är att de saknar utrymme till förvaring av avfall samt att det 
upplevs som opraktiskt. Studier har genomförts där återvinningsgraden har 
jämförts mellan bostadsnära insamling och insamling via återvinningsstationer. 
Resultatet visar att bostadsnära insamling resulterar i mer sorterat avfall då det 
upplevs som enklare för hushållen, framförallt eftersom avståndet blir kortare. 



180/22 Inriktningsbeslut insamling av förpackningar Kungälvs kommun - KS2022/2151-1 Inriktningsbeslut insamling av förpackningar Kungälvs kommun : Inriktningsbeslut insamling av förpackningar Kungälvs kommun

8 (9)

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Det kommunala insamlingsansvaret innebär ökad belastning på kommunens 
verksamheter. Detta 

berör främst kundcenter som tar emot samtal och e-post, samt 
renhållningsenheten som ansvarar 

för insamlingsansvaret för förpackningar. Dessa verksamheter kommer på sikt 
behöva förstärkas för 

att kunna ta emot den ökade belastningen som insamlingsansvaret innebär.

Ekonomisk bedömning

Kostnaderna för insamlingsarbetet ska producenterna ersätta kommunen för. 
Detta innefattar kommunens kostnader för insamling, transport, anordnande av 
omlastningsplatser samt överlämning till producentansvarsorganisationen av det 
förpackningsavfall som kommunen samlat in från olika platser (fastighetsnära 
insamling, lättillgängliga insamlingsplatser, populära platser utomhus och 
återvinningscentraler). Ersättningen bestäms i föreskrifter som Naturvårdsverket 
meddelar. Dessa föreskrifter har inte ännu inte beslutats men utgångspunkten är 
att kommunerna som kollektiv ska få full ersättning för insamling och information, 
i enlighet med minimikraven i EU:s avfallsdirektiv. De avgifter som staten tar ut av 
producenterna, liksom den ersättning som staten fördelar ut till kommunerna, 
kommer att vara något schabloniserad. Det kommer därmed finnas kommuner 
som täcker sina kostnader och andra som gör det i något mindre utsträckning. De 
sistnämnda kan, åtminstone på kortare sikt, välja att täcka mellanskillnaden 
genom renhållningsavgifter. Naturvårdsverkets avgiftsföreskrifter ska över tid 
successivt bli mer träffsäkra och kommunerna kommer successivt att anpassa sina 
investerings- och driftskostnader till den faktiska ersättningsnivån.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att införa fastighetsnära 
insamling (FNI) för förpackningar om möjligt med start från 1 jan 
2024. Kommunstyrelsen ska informeras löpande hur arbetet 
fortskrider. 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upphandla, tilldela, 
teckna avtal, förlänga avtal för förpackningsavfall samt för kärl och 
övrig utrustning. 

3. Kommunstyrelsen delegerar till Sektorchef för Samhälle och utveckling 
rätten att besluta om att tilldela, anta, teckna och förlänga avtal enligt 
ovan. 

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef Verksamhetschef Teknik
Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling
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Svar på remiss om föreskrifter gällande ersättning till kommuner
för insamling av förpackningar (Dnr KS2022/2203-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss om föreskrifter
gällande ersättning

till kommuner för insamling av förpackningar.

Regeringen beslutade om Förordningen (2022:1274) om producentansvar för
förpackningar den 30 juni 2022. I förordningen finns ett bemyndigande för
Naturvårdsverket att meddela föreskrifter om ytterligare grunder t il l ersättning
som en kommun har rätt ti ll. Naturvårdsverket har remitterat ett förslag på
föreskrifter om ersättning ti ll kommunerna för insamling av förpackningar som
omfattas av producentansvar

Svar på remissen lämnas senast den 9 december 2022.

Förvaltningen välkomnar förslaget, men vissa justeringar bör göras för att
kompensera

för kostnadsökningar, samt öka ersättningarna kopplat ti ll
återvinningscentralerna.

Juridisk bedömning

Naturvårdsverket har remitterat ett förslag på föreskrifter om ersättning til l
kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Regeringen beslutade om Förordningen (2022:1274) om producentansvar för
förpackningar den 30 juni 2022. I förordningen finns ett bemyndigande för
Naturvårdsverket att meddela föreskrifter om ytterligare grunder t il l ersättning
som en kommun har rätt ti ll.
Naturvårdsverket har nu tagit fram förslag på föreskrifter som beskriver hur

ersättning til l kommuner
beräknas. Ersättningen baseras på en fast och en rörlig del. Den fasta delen baseras

bland annat på
antal hushåll och den rörliga delen baseras på mängden insamlade förpackningar.
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Förslaget i korthet:
Naturvårdsverkets föreskrifter syftar till att säkerställa ett enhetligt och
ändamålsenligt beräkningsunderlag, baserat på befintliga förutsättningar att 

sammanställa det underlag 
som behövs för att beräkna ersättningar. Kommunerna har samma förutsättningar 

när deras kostnader 
för insamling ersätts. Ersättningen baseras på schabloner där kommuner med 

liknande förutsättningar
för sin hantering av förpackningar har samma typ av ersättning, men föreskrifterna 

ger utrymme för 
att också ta hänsyn till ytterligare grunder för ersättning i enskilda kommuner. De 

schabloner som 
ersättningen baseras på och formel för beräkning som finns i föreskrifterna 

används när ersättningen 
beslutas. Beräkningsformeln baseras på den kostnadsberäkningsmodell som tagits 

fram av Avfall 
Sverige i samarbete och avstämd med producentansvarsorganisationer med flera. 

Naturvårdsverket
har anpassat denna modell något och säkerställt att den stämmer överens med de 

övergripande kraven 
i förordningen.

Bedömning
Förvaltningen välkomnar förslaget, men vissa justeringar bör göras för att 

kompensera 
för kostnadsökningar, samt öka ersättningarna kopplat till 

återvinningscentralerna. 

Ersättningen baseras på schabloner där kommuner får samma typ av ersättning, 
men föreskrifterna 

ger utrymme för att också ta hänsyn till ytterligare grunder för ersättning i enskilda 
kommuner. 

Naturvårdsverket anger bland annat att befolkningstäthet och problem med 
framkomlighet kan vara 

skäl för ytterligare ersättning. Denna ersättning är viktigt särskilt för kommuner 
som Kungälv med 

öar och med öar med problem med framkomlighet och säsongsvariation så som 
Marstrand 

under sommaren. Ersättningen behöver vara betydligt högre än den ersättning 
som anges som fast för 

permanentboende, då kostnader för avfallshanteringen är betydligt dyrare på dessa 
platser. Denna 

ersättning behövs men proceduren för att söka ersättningen får inte vara för 
tidskrävande eller 

krånglig administrativt. 

Förvaltningen konstaterar att ersättningarna kopplat till återvinningscentralerna 
är alldeles för låg och 
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täcker inte de kostnader som uppstår. Kostnader för containrar/behållare för 
insamling för 

förpackningsavfall, transport av containrar/behållare till omlastningsstation samt 
städning, underhåll 

och skötsel täcks inte av föreslagen ersättning. Ersättningen bör ökas till 200 000 
kr per 

insamlingsplats för att täcka kostnaderna. 

Föreskrifterna saknar också en särskild ersättning för gemensamhetslösningar som 
är vanligt för att 

kunna lösa många hämtningsplatser där det är svårt med framkomligheten. 
Ersättning för

gemensamhetslösningar bör införas. 

Föreslagna ersättningar behöver justeras upp på grund av ett besvärligt 
ekonomiskt läge med 

många stora höjningar på bränsle och transport, samt osäkerhet i omvärlden. 
Ersättningar bör 

justeras upp med motsvarande grad inför införandet 2024. Dessutom bör 
ersättningen kopplas mot 

något index så att ersättningen justeras med vad som händer i omvärlden, då detta 
påverkar oss

kommuner med ökade utgifter.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för 
invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. 

Utsortering av förpackningar, från hushåll såväl som från verksamheter, är en 
viktig insats i vardagen för att bidra till ett cirkulärt, resurssnålt och hållbart 
samhälle. Kostnaderna för insamlingsarbetet ska producenterna ersätta 
kommunen för. Därför är det viktigt att Naturvårdsverkets avgiftsföreskrifter är så 
träffsäkra som möjligt och täcker kommunens utgifter för 
förpackningsinsamlingen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Remissen berör på lång sikt hur mål 12 och 13 för hållbar utveckling men även mål 
11 kan nås.

Förbättrad förpackningsinsamling minskar utsläppen av växthusgaser och 
förbrukningen av jungfruliga råvaror. Fastighetsnära insamling vid hushåll 
förbättrar utsortering och ökar insamlingen, samt ger mindre buller och 
nedskräpning.
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 



181/22 Svar på remiss om föreskrifter gällande ersättning till kommuner för insamling av förpackningar - KS2022/2203-2 Svar på remiss om föreskrifter gällande ersättning till kommuner för insamling av förpackningar : Svar på remiss om föreskrifter gällande ersättning till kommuner för insamling av förpackningar

4 (4)

Remissen påverkar i rätt riktning kommunens möjlighet till att nå målet ”Minst 70 
% av innehållet i restavfallet ska vara rätt sorterat” i Göteborgsregionens och 
Kungälv avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Det kommunala insamlingsansvaret påverkar hur väl hushåll kommer att lyckas 
sortera ut sina förpackningar beroende på de praktiska lösningar som erbjuds dem. 
För att kunna erbjuda hushållen 
praktiska lösningar behöver ersättningen till kommunen vara tillräckligt för att 
kunna täcka kommunens kostnader för dessa tjänster.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Förslaget bedöms inte påverka medarbetarna mer än att förslaget ger kommunen 
även rätt till ersättning för information. Vilket ger kommunen bättre 
förutsättningar med att arbeta med nå ut med information till avfallsinnehavare. 

Ekonomisk bedömning

Kostnaderna för insamlingsarbetet ska producenterna ersätta kommunen för. 
Därför är det viktigt att Naturvårdsverkets avgiftsföreskrifter är så träffsäkra som 
möjligt och täcker kommunens utgifter för förpackningsinsamlingen. 
Ersättningarna kopplat till återvinningscentralerna är alldeles för låg och 
täcker inte de kostnader som uppstår. Huruvida ersättningen täcker kommunens 
samtliga kostnader för fastighetsnära insamling kan inte bedömas med nuvarande 
underlag och på den korta svarstiden för remisen. 

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelsen antas som Kungälv kommuns svar på remissen.

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 
registrator@naturvardsverket.se
Ange diarienummer NV-01468-22 i 
ämnesraden
För kännedom till:
Dan Gorga
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Remiss om föreskrifter gällande ersättning till 
kommuner för insamling av förpackningar

Här finns förslag på Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till 
kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar.

Synpunkter på föreslagna föreskrifter eller tillhörande konsekvensutredning ska 
lämnas till Naturvårdsverket per e-post senast den 9 december 2022. 

Ange diarienummer NV-01468-22 i ämnesraden. 

Synpunkterna skickas till registrator@naturvardsverket.se 

Till remissen (naturvardsverket.se)

Ett informationsutskick från Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. 
www.naturvardsverket.se
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Handläggarens namn
Anna Mårtén

2022-10-25

Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (Dnr KS2022/1493-
2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet
och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). Socialdepartementet önskar
svar senast den 15 november 2022. Kungälvs kommun har fått anstånd med svar till den 16
november med anledning av tidpunkt för kommunstyrelsens sammanträde.

Ett nytt förslag till en äldreomsorgslag har tagits fram för att komplettera socialtjänstlagen och
sammanfattningsvis anges bland annat i utredningen att:

- Lagen syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en äldreomsorg som
utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet.

- Utöver äldreomsorgslagen har utredningen också tagit fram förslag på hur hälso-och
sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer
som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från
äldreomsorgen.

- Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och
omsorgen till äldre personer. Förslagen avser också tillvarata de möjligheter som finns i att
utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det
hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet.

Berörda verksamheter inom kommunen har tagit del av remissen och delar i likhet med flera av de
särskilda yttrandena i remissen att utredningen redogjort för äldreomsorgens villkor samt beskrivit
de behov och brister som äldreomsorgen och den kommunala hälso-och sjukvården står inför i dag,
såväl som framtidens utmaningar. Mer detaljerade synpunkter lämnas direkt under förslaget till
beslut.

Juridisk bedömning

I betänkandet framgår att ”Många av utredningens förslag till bestämmelser utgör konkretiseringar
och förtydliganden om vad som redan gäller enligt socialtjänstlagen och dess förarbeten. I dessa
fall innebär våra förslag ett visst intrång i den kommunala självstyrelsen, men utgör inte nya åtagan-
den i förhållande till vad som redan följer även av nuvarande lagstiftning. Mot bakgrund av att
uppdraget för äldreomsorgen enligt gällande lagstiftning uppfattas som otydligt och att otydligheten
får konsekvenser i form av ojämlik tillgång till och kvalitet i äldreomsorg är det nödvändigt med en
ökad reglering, trots det intrång som förslagen innebär i det kommunala självstyret.”

Förvaltningen delar beskrivningen och ingen ytterligare juridisk bedömning görs i detta svar.

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet
och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). Remissen inkom till kommunen
den 12 juli 2022 och Socialdepartementet önskar svar senast den 15 november 2022. Kungälvs
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kommun har fått anstånd med svar till den 16 november med anledning av tidpunkt för 
kommunstyrelsens sammanträde. 

I remissen anges att det ska införas en särskild lag om äldreomsorg som ska komplettera 
socialtjänstlagen för att förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt skapa förutsättningar 
för en nationellt mer likvärdigt god kvalitet. En särskild lag ska bidra till att kommunernas ansvar 
synliggörs och tydliggörs och kan skapa ett ramverk för styrning och uppföljning samt tillsyn. 
Tydligheten gör att det kan vara lättare att förutse vilka förväntningar och krav man kan ställa på 
äldreomsorgen. För personalen kan tydligheten ge ett stöd i kvalitets-och utvecklingsarbetet. En lag 
ger också en långsiktighet i styrning, något som är viktigt eftersom många brister är strukturella.

Lagens innehåll sammanfattas i korthet i remissen enligt: 

- Övergripande bestämmelser i socialtjänstlagen ska även fortsatt gälla för äldreomsorgen. T.ex. 
ska en ansökan om bistånd även fortsatt utredas, dokumenteras och prövas enligt 
Socialtjänstlagen och gällande myndighetsföreskrifter för socialtjänsten. Personer som får 
äldreomsorg ska kunna vara delaktiga och få sina behov av insatser inom äldreomsorgen 
tillgodosedda med god kvalitet på ett samordnat, tryggt och säkert sätt samt få stöd och hjälp 
för att få tillgång till den hälso-och sjukvård de behöver. 

- Det förslås mål i lagen, särskilt utformade för äldreomsorgen och dess målgrupper. Det föreslås 
att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande 
och stödja funktionsförmåga. Äldreomsorgen ska också vara tillgänglig. 

- Förslaget till äldreomsorgslag innehåller utöver detta bestämmelser om förbättringar gällande 
samordning, delaktighet, individanpassning, information, kontinuitet, trygghet och säkerhet 
samt kompetens och ledarskap. Lagen innebär även förbättringar för anhöriga och andra 
närstående samt krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast 
omsorgskontakt. Befintliga bestämmelser om nationella minoriteter, minoritetsspråk och 
äldreomsorg flyttas till äldreomsorgslagen. Lagen reglerar också hur uppföljningen ska ske, 
både på individnivå och på kommunens nivå, dvs. huvudmannanivå.

- Lagen riktar sig särskilt till kommunerna som ansvariga för finansiering och tillhandhållande av 
äldreomsorg. Lagen gäller i vissa delar även den som genom avtal utför kommunens uppgifter 
inom äldreomsorgen. Lagens övergripande bestämmelser ger kommunerna utrymme att utifrån 
en lokal kontext utforma verksamheten så att de når lagens mål. Lagens utformning ger även 
utrymme för tillits-baserad styrning med utgångspunkt i medarbetarnas kompetens, 
professionella omdöme samt för att tillvarata innovation-och utvecklingskraft i verksamheten.

- Till lagen förslås att en förordning om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i 
äldreomsorgen (NOK) kopplas. Den ska ses som ett stöd och en styrning för kommun och 
verksamheter, i syfte att utveckla kvaliteten och uppnå ökad likvärdighet. Utredningen har tagit 
fram förslag på en struktur för NOK och vilka områden den bör omfatta. Förslaget utgör en 
grund för vidare arbete med att utveckla förordningen. 

- Utredningen lämnar även flera förslag på lagstiftning som syftar till att stärka hälso-och 
sjukvården i kommunerna. De ska säkra likvärdig tillgång till hälso-och sjukvård för patienter 
med kommunal primärvård. Förslagen bygger vidare på den omställning som sker mot god och 
nära vård, där kommuner och regioner, i egenskap av huvudmän för hälso-och sjukvård, 
samverkar. Ett antal förslag som syftar till att tydliggöra huvudmännens respektive uppdrag och 
därigenom även stärka grunderna för deras samverkan kring det gemensamma ansvaret för 
primärvård.

- Det föreslås dessutom att det i hälso-och sjukvårdslagen ska framgå att kommunen ansvarar 
för hälso-och sjukvård på primärvårdsnivå. Detta förtydligas genom att uttrycket ”hälso-och 
sjukvård” i tillämpliga fall ersätts med ”primärvård”. Regionen och kommunerna ska även i en 
gemensam plan ange formerna för och utvecklingen av primärvården, vilken utgör ett 
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gemensamt ansvar för bägge huvudmännen. Syftet är dels att säkerställa en övergripande och 
långsiktig planering av primärvården, dels att klargöra vilken huvudman som ska ansvara för 
vad inom primärvården.

Berörda verksamheter inom kommunen har tagit del av remissen och delar i likhet med flera av de 
särskilda yttrandena i remissen att utredningen redogjort för äldreomsorgens villkor samt beskrivit 
de behov och brister som äldreomsorgen och den kommunala hälso-och sjukvården står inför i dag, 
såväl som framtidens utmaningar. Följande synpunkter på remissförslaget vill Kungälvs kommun 
dock framföra:  

 Det saknas en tydlighet i förslaget till ny Äldreomsorgslag, utifrån socialtjänstens 
perspektiv, liknande den ändring som föreslås i 4 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen ”om 
en verksamhetschef enligt….inte har den kompetens och erfarenhet som krävs för….ska 
en kvalitetsansvarig för omvårdnad och en kvalitetsansvarig för rehabilitering utses för att 
stödja verksamheten inom kompetensområdet….saknar även samma tydlighet i förslaget 
se 11 kap 4 § ”i kommunen ska det finnas en ledningsansvarig som kan säkerställa 
huvudmannens ansvar för planering, samordning och uppföljning av kommunens 
primärvård. Det borde finnas en liknande utifrån uppföljning av socialtjänsten delar. 

 Den nya äldreomsorgslagen lägger ett större fokus på innehållet i hälso-och sjukvården 
och inte så tydligt i den dagliga omsorgen/sociala perspektivet tex psykisk ohälsa, 
ensamhet m.m. Du har tex rätt att träffa en läkare men inte en kurator eller psykolog. Inte 
rätt till dagliga aktiviteter m.m. 

 Förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen (NOK) är bra. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården arbetar inte bara inom äldreomsorg utan vårdar 
människor i alla åldrar. Det kan leda till svårigheter sett ur ett styrnings- och 
ledningsperspektiv, men också ur den enskilde medarbetarens perspektiv, vilket lagrum 
som gäller vid möte med patienter i det dagliga arbetet. 

 Det saknas rekommendationer kring antal patienter per legitimerad sjuksköterska. 

 Det kan uppstå svårigheter för kommunerna att uppfylla lagkravet att ledningsansvarige 
ska vara sjuksköterska eller läkare om denne samtidigt ska ha specialistkompetens. 

 Förslaget om stärkt medicinsk kompetens inom rehabilitering vill Kungälvs kommun lyfta 
fram som bra.  

 Kungälvs kommun delar synpunkter som framförs i flera av de särskilda yttrandena om att 
en ny lagstiftning med krav på tillgång till medicinsk kompetens kommer sannolikt föranleda 
behov av ökade resurser hos kommunerna för att tillgodose kraven, med ökade kostnader 
till följd. Ett mer utvecklat resonemang kring sådana ekonomiska konsekvenser hade varit 
önskvärt för att fullt ut förstå effekterna av förslaget. 

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I remissen anges att ”Många av målen kan på olika sätt kopplas ihop med utvecklingen av 
äldreomsorgen och hälso-och sjukvård för äldre, och de två mål som kanske är mest centrala är 
dels mål 3, att ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”, dels mål 
10 om att minska ojämlikheten. Samt delmålet 10.2, att främja social, ekonomisk och politisk 
inkludering.” Något ytterligare bedömning utifrån kommunens perspektiv anses inte nödvändig i 
detta svar. 
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Utredningen har koppling till Äldreplan 2020-2023 (KS2019/1500) och Äldreplanen kan komma att 
behöva revideras när den nya lagstiftningen träder i kraft. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I remissen framkommer att förslagen skapar förutsättningar för att äldre personer och deras 
anhöriga samt andra närstående ska kunna vara mer delaktiga och utöva självbestämmande i 
äldreomsorgen. Ett förebyggande och personcentrerat perspektiv i äldreomsorgen bidrar till bättre 
förutsättningar att förlänga tiden med bästa möjliga hälsa och självständighet. När den enskilde är 
informerad – om äldreomsorgens uppdrag och innehåll i stort, och även i sitt eget ärende – kan 
man känna en större trygghet, i och med att det finns en förutsebarhet.

Kungälvs kommun delar bedömningen. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
I betänkandet anges förslagen bidrar till bättre förutsättningar för personalen i äldreomsorgen att 
utföra sitt arbete med kvalitet. Det förväntas även medföra en ökad tydlighet om uppdraget och 
innehållet i äldreomsorgen, och därmed en ökad tydlighet i vilka förväntningar som finns på 
arbetsgivare, personal och chefer.  Förslagen ska ge bättre förutsättningar för personalen att utföra 
sitt uppdrag. Förslagen kan bidra till att osäkra anställningsförhållanden minskar, vilket ger 
förutsättningar till en bättre arbetsmiljö.  Även kravet på att ge chefer förutsättningar för att utöva ett 
aktivt och närvarande ledarskap bidrar till mer hållbara förutsättningar och bättre arbetsmiljö för 
personalen, bl.a. genom ökade möjligheter att få stöd och handledning i arbetet.”

Komplexiteten ökar för medarbetare att befinna sig i ytterligare ett lagrum när vi vårdar människor i 
alla åldrar. Kungälvs kommun vill även lyfta fram att det saknas rekommendationer kring antal 
patienter per legitimerad sjuksköterska. 

Ekonomisk bedömning
Förslagen till bestämmelser i en ny äldreomsorgslag ska komplettera bestämmelserna i 
socialtjänstlagen (2001:453). Därför är många av de förslag som läggs fram förtydliganden av vad 
som gäller enligt SoL, dess förarbeten och praxis. Det gäller bestämmelserna om nya mål i 
äldreomsorgslagen, om ett förebyggande perspektiv och en hälsofrämjande, funktionsstödjande 
och tillgänglig inriktning. Det gäller även förslaget om att insatser ska utformas och genomföras på 
ett sätt som tillgodoser personers individuella behov och förutsättningar. Det gäller likaså förslaget 
om att insatser ska följas upp av socialnämnden. Liksom förslaget om att det ska finnas den 
personal som behövs för att uppfylla mål och krav i lagstiftningen. Detsamma gäller förslaget om 
information om stöd till anhöriga eller andra närstående. Dessa förslag innebär inte nya åtaganden 
och aktualiserar därmed inte finansieringsprincipen. 

Det föreslås även att bestämmelser som specifikt rör äldreomsorg i annan lagstiftning flyttas till 
äldreomsorgslagen, för en sammanhållen lagstiftning om äldreomsorg. De bestämmelserna är 5 
kap. 4–6 §§ SoL. Detsamma gäller bestämmelserna i 4 kap. 1 c § SoL, 5 kap. 10 § SoL och 18–18 
c §§ i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Inga förändringar görs i sak i 
samband med flytten av dessa bestämmelser, och det innebär därmed inte några nya åtaganden. 

De förslag som bedöms medföra nya åtaganden är förslagen om: 

- att förbättra förutsättningar för ett aktivt och närvarande ledarskap, 
- att stärka personers delaktighet genom att ge information, 
- att planera och organisera för kontinuitet, trygghet och säkerhet, 
- att erbjuda en individuell plan för dem som flyttar in i särskilt boende, 
- att upprätta genomförandeplaner, 
- att erbjuda fast omsorgskontakt i särskilt boende, 
- att upprätta kvalitetsberättelser. 

Därutöver föreslår utredningen en bestämmelse om en nationell ordning för kvalitetsutveckling inom 
äldreomsorgen. Denna föreslås utformas i form av en förordning vilken innehåller bestämmelser om 
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hur lagstiftningens krav ska verkställas. Dvs. inte bestämmelser om nya åligganden för 
kommunerna. Samtliga dessa nya åtaganden, förutom det sista, aktualiserar finansieringsprincipen, 
och det föreslås att staten ska ersätta kommunerna för de nya kostnaderna.

Kungälvs kommun delar synpunkter som framförs i flera av de särskilda yttrandena om att en ny 
lagstiftning med krav på tillgång till medicinsk kompetens kommer sannolikt föranleda behov av 
ökade resurser hos kommunerna för att tillgodose kraven, med ökade kostnader till följd. Ett mer 
utvecklat resonemang kring sådana ekonomiska konsekvenser hade varit önskvärt för att fullt ut 
förstå effekterna av förslaget. 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun har tagit del av remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet 

och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer och lämnar följande synpunkter:

 Det saknas en tydlighet i förslaget till ny Äldreomsorgslag, utifrån 
socialtjänstens perspektiv, liknande den ändring som föreslås i 4 kap 4 § 
Hälso- och sjukvårdslagen ”om en verksamhetschef enligt….inte har den 
kompetens och erfarenhet som krävs för…..ska en kvalitetsansvarig för 
omvårdnad och en kvalitetsansvarig för rehabilitering utses för att stödja 
verksamheten inom kompetensområdet….saknar även samma tydlighet i 
förslaget se 11 kap 4 § ”i kommunen ska det finnas en ledningsansvarig som 
kan säkerställa huvudmannens ansvar för planering, samordning och 
uppföljning av kommunens primärvård. Det borde finnas en liknande utifrån 
uppföljning av socialtjänsten delar. 

 Den nya äldreomsorgslagen lägger ett större fokus på innehållet i hälso-och 
sjukvården och inte så tydligt i den dagliga omsorgen/sociala perspektivet tex 
psykisk ohälsa, ensamhet m.m. Du har tex rätt att träffa en läkare men inte en 
kurator eller psykolog. Inte rätt till dagliga aktiviteter m.m. 

 Förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 
(NOK) är bra. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården arbetar inte bara inom äldreomsorg 
utan vårdar människor i alla åldrar. Det kan leda till svårigheter sett ur ett 
styrnings- och ledningsperspektiv, men också ur den enskilde medarbetarens 
perspektiv, vilket lagrum som gäller vid möte med patienter i det dagliga 
arbetet. 

 Det saknas rekommendationer kring antal patienter per legitimerad 
sjuksköterska. 

 Det kan uppstå svårigheter för kommunerna att uppfylla lagkravet att 
ledningsansvarige ska vara läkare eller sjuksköterska om denne samtidigt ska 
ha specialistkompetens. 

 Förslaget om stärkt medicinsk kompetens inom rehabilitering vill Kungälvs 
kommun lyfta fram som bra.  

 Kungälvs kommun delar synpunkter som framförs i flera av de särskilda 
yttrandena om att en ny lagstiftning med krav på tillgång till medicinsk 
kompetens kommer sannolikt föranleda behov av ökade resurser hos 
kommunerna för att tillgodose kraven, med ökade kostnader till följd. Ett mer 
utvecklat resonemang kring sådana ekonomiska konsekvenser hade varit 
önskvärt för att fullt ut förstå effekterna av förslaget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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Till statsrådet och chefen för 
Socialdepartementet Lena Hallengren 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att tillsätta en utredare 
med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Utredaren fick vidare i 
uppdrag att överväga och lämna förslag på hur den medicinska kompe-
tensen kan stärkas i verksamheten samt, vid behov, på den kommunala 
ledningsnivån. Målsättningen är att åstadkomma långsiktiga förutsätt-
ningar för äldreomsorgen och att tydliggöra äldreomsorgens upp-
drag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjuk-
vård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen (dir. 2020:142). 

Till särskild utredare förordnades generaldirektören Olivia Wigzell. 
Utredningen har tagit namnet Utredningen om en äldreomsorgslag och 
stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16). 

Som sekreterare i utredningen anställdes den 25 januari 2021 rätts-
sakkunniga Katrin Westlund. Som huvudsekreterare i utredningen 
anställdes den 13 februari 2021 kanslirådet Louise Andersson. Som 
sekreterare i utredningen anställdes den 1 mars 2021 verksjurist 
Malin Lundberg. Som sekreterare anställdes fr.o.m. den 20 september 
2021 t.o.m. den 31 maj 2022 kansliråden Brigitta Hultblad och Elisa 
Baroni. David Eriksson har praktiserat i sekretariatet under våren 2022. 

Som sakkunniga till utredningen förordnades den 30 mars 2021 
departementssekreteraren Monica Engström, departementssekrete-
raren Joanna Hägg, kanslirådet Jimmy Järvenpää, departementssekre-
teraren Unni Mannerheim, kanslirådet Kristoffer Lundberg och kansli-
rådet Petra Ferngren Zetterberg. Som experter till utredningen förord-
nades den 30 mars 2021 samordnaren Greger Bengtsson, chefsjuristen 
Bitte Bråstad, förbundsordföranden Eva Eriksson, utredaren Mari 
Huupponen, förbundsordföranden Ann-Marie Högberg, vice ord-
föranden Ann Johansson, samordnaren Lisbeth Löpare Johansson, 
professorn Ingmar Skoog, professor emeritus Marta Szebehely, ord-
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föranden Christina Tallberg, ordföranden Marina Tuutma, utredaren 
Erik Wessman, utredaren Daniel Zetterberg och tillsynschefen Marie 
Åberg. Departementssekreterarna Monica Engström och Joanna Hägg 
entledigades fr.o.m. den 17 september 2021. Den 20 september förord-
nades kanslirådet Johanna Hedström och rättssakkunniga Marzia 
Kristensson som sakkunniga. Departementssekreteraren Unni 
Mannerheim entledigades fr.o.m. den 24 september 2021. Departe-
mentssekreteraren Hector Catasus förordnades som sakkunnig fr.o.m. 
den 27 september 2021 och entledigades fr.o.m. den 1 mars 2022. 
Samma dag förordnades departementssekreteraren Linnea Englund 
Davidsson sakkunnig till utredningen. 

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 
(SOU 2022:41). 

Stockholm i juni 2022 

Olivia Wigzell 
/Louise Andersson 
Elisa Baroni 
David Eriksson 
Brigitta Hultblad 
Malin Lundberg 
Katrin Westlund 
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Sammanfattning 

Pandemin blottlade strukturella brister i vården och omsorgen till 
äldre personer. Dessa problem har beskrivits och analyserats under 
lång tid. Det är nu trettio år sedan Ädelreformen förändrade äldre-
omsorgen i grunden. I och med lagförslagen i detta betänkande tas 
nästa steg för att utveckla äldreomsorgen och den kommunala hälso-
och sjukvården. 

Utredningen har tagit fram förslag till en äldreomsorgslag. Lagen 
syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och 
en äldreomsorg som utgår från individens förutsättningar, behov 
och delaktighet. Lagen kompletterar den bredd av satsningar på 
äldreomsorgen som sker från statligt håll, bl.a. i form av tillskott av 
finansiella resurser, satsningar på kompetensförsörjning, kunskaps-
stöd och vägledning. 

Utöver äldreomsorgslagen har utredningen också tagit fram för-
slag på hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att 
kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal 
hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från 
äldreomsorgen. 

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och ut-
maningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen 
avser också tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl 
äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte 
minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade för-
hållningssättet. 
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Sammanfattning SOU 2022:41 

Om uppdraget och dess genomförande 

Utredningen fick ett tydligt uppdrag att ta fram förslag på en äldre-
omsorgslag. Äldreomsorgslagen ska enligt direktiven komplettera 
socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Dvs. äldreomsorgen ska 
även fortsättningsvis utgöra en del av kommunernas socialtjänst. 
Direktiven anger att det bör vara tydligt vilka mål, krav och för-
väntningar som omger äldreomsorgens uppdrag. I direktiven fastslås 
vidare att det i lagen ska finnas bestämmelser om en ordning för en 
så kallad nationell omsorgsplan, som långsiktigt kan bidra till en 
förbättrad äldreomsorg. 

Utredningen ska enligt direktiven även lämna förslag för att säker-
ställa tillgången till god hälso- och sjukvård för personer i särskilt 
boende och för personer med kommunal hemsjukvård. I uppdraget 
ingår också att överväga behovet av stärkt medicinsk kompetens på 
ledningsnivå, inklusive införandet av olika funktioner för att stödja 
detta, som t.ex. medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). 

I utvecklingen av våra förslag har utredningens ambition varit att 
arbetet ska genomföras med ett inkluderande arbetssätt och ett brett 
dialogarbete. Utredningen har eftersträvat att inrymma perspektiven 
från de som berörs av förslagen, däribland personer som har insatser 
från äldreomsorg, anhöriga och andra närstående, personal och 
chefer. I den andan har vi löpande i våra dialoger informerat om den 
preliminära inriktningen på våra slutsatser och förslag. Dialogerna 
har på så sätt gett möjlighet till värdefulla inspel från olika berörda 
aktörer i ett skede där vi haft utrymme att vidareutveckla och justera 
våra förslag. 

Bakgrund och kontext 

Förändrade behov och förutsättningar 

Både den samhälleliga och den medicintekniska utvecklingen har lett 
till stora förändringar i vård- och omsorgslandskapet under de senaste 
årtiondena. 

Det gäller t.ex. demografiska förändringar, men även människors 
behov och förväntningar på att – utifrån egna förutsättningar och 
önskemål – få vara delaktiga och medskapande i sin egen vård och om-
sorg. Det gäller även en utveckling av vården, där alltmer specialiserad 
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hälso- och sjukvård kan ske utanför sjukhusen, även i hemmet, och 
ibland via digitala tjänster. 

Vård och omsorgsbehoven för personer med insatser från äldre-
omsorg och kommunal primärvård är i dag omfattande och ställer 
höga krav på kompetens, god kontinuitet och samordning. 

Samtidigt hanterar äldreomsorgen och den kommunala hälso- och 
sjukvården sedan länge strukturella utmaningar: Det handlar bl.a. om 
utmaningar kopplade till arbetsmiljö, bemanning och kompetens, 
inklusive kring sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser. 
Den förändrade kontexten kräver en förändring också i våra arbetssätt. 

Behovet av en grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete 

För att vi ska få en väl fungerande äldreomsorg och kommunal hälso-
och sjukvård av god kvalitet krävs ett långsiktigt och uthålligt utveck-
lings- och förbättringsarbetet inom en rad olika områden. Mycket 
sådant arbete är redan initierat eller pågående, bl.a. till följd av erfaren-
heter utifrån coronapandemin och utifrån omställningen mot god och 
nära vård. 

Vårt uppdrag är specifikt inriktat på att ta fram författnings-
förslag för att tydliggöra och om nödvändigt skärpa vissa delar av 
regelverken för vård och omsorg för äldre. Det är en grundläggande 
del i arbetet med att åstadkomma långsiktigt hållbara förutsättningar 
för äldreomsorgen och säkerställa tillgången till god hälso- och 
sjukvård och medicinsk kompetens inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. 

En äldreomsorgslag och en nationell ordning 
för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

En särskild äldreomsorgslag 

Det saknas i dag tydlighet om vilka grundläggande krav som äldre-
omsorgen ska utgå från. För att förtydliga äldreomsorgens uppdrag 
och innehåll samt skapa förutsättningar för en nationellt mer lik-
värdigt god kvalitet föreslår vi att det ska införas en särskild lag om 
äldreomsorg som ska komplettera socialtjänstlagen. 
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En särskild lag bidrar till att kommunernas ansvar synliggörs och 
tydliggörs och kan skapa ett ramverk för styrning och uppföljning 
samt tillsyn. Tydligheten gör att det kan vara lättare att förutse vilka 
förväntningar och krav man kan ställa på äldreomsorgen. För perso-
nalen kan tydligheten ge ett stöd i kvalitets- och utvecklingsarbetet. 
En lag ger också en långsiktighet i styrning, något som är viktigt 
eftersom många brister är strukturella. 

Innehållet i äldreomsorgslagen 

Vårt förslag till äldreomsorgslag kompletterar socialtjänstlagen, och 
anger vad som särskilt gäller för äldreomsorgen. Övergripande be-
stämmelser i socialtjänstlagen ska även fortsatt gälla för äldreom-
sorgen. T.ex. ska en ansökan om bistånd även fortsatt utredas, doku-
menteras och prövas enligt SoL och gällande myndighetsföreskrifter 
för socialtjänsten. 

Personer som får äldreomsorg ska kunna vara delaktiga och få 
sina behov av insatser inom äldreomsorgen tillgodosedda med god 
kvalitet på ett samordnat, tryggt och säkert sätt samt få stöd och 
hjälp för att få tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. 

Vi förslår mål i lagen, särskilt utformade för äldreomsorgen och dess 
målgrupper. Vi föreslår att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande 
perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funk-
tionsförmåga. Äldreomsorgen ska också vara tillgänglig. 

Förslaget till äldreomsorgslag innehåller utöver detta bestämmel-
ser om förbättringar gällande samordning, delaktighet, individanpass-
ning, information, kontinuitet, trygghet och säkerhet samt kompe-
tens och ledarskap. Lagen innebär även förbättringar för anhöriga och 
andra närstående samt krav på att även personer på särskilt boende ska 
kunna få fast omsorgskontakt. Befintliga bestämmelser om nationella 
minoriteter, minoritetsspråk och äldreomsorg flyttas till äldreom-
sorgslagen. Lagen reglerar också hur uppföljningen ska ske, både på 
individnivå och på kommunens nivå, dvs. huvudmannanivå. 

Lagen är övergripande. Den ska kunna förstås och läsas av alla. 
Lagen riktar sig särskilt till kommunerna som ansvariga för finan-
siering och tillhandhållande av äldreomsorg. Lagen gäller i vissa delar 
även den som genom avtal utför kommunens uppgifter inom äldre-
omsorgen. Lagens övergripande bestämmelser ger kommunerna 
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SOU 2022:41 Sammanfattning 

utrymme att utifrån en lokal kontext utforma verksamheten så att 
de når lagens mål. Lagens utformning ger även utrymme för tillits-
baserad styrning med utgångspunkt i medarbetarnas kompetens, 
professionella omdöme samt för att tillvarata innovation- och 
utvecklingskraft i verksamheten. 

En nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

Till lagen förslår vi att en förordning om en nationell ordning för 
kvalitetsutveckling i äldreomsorgen (NOK) kopplas.1 Den ska ses 
som ett stöd och en styrning för kommun och verksamheter, i syfte 
att utveckla kvaliteten och uppnå ökad likvärdighet. 

Utredningen har tagit fram förslag på en struktur för NOK och 
vilka områden den bör omfatta. För att säkerställa att förslagen är 
grundade i de behov och de värden som identifieras av personer som 
själva får stöd och hjälp från äldreomsorgen och av dem som jobbar 
i och med berörda verksamheter, har förslagen utvecklats med hjälp 
av representanter för berörda grupper. 

Vårt förslag utgör en grund för vidare arbete med att utveckla 
förordningen. Vår utredning har dock inte uppdrag att ta fram 
förordningen i sin helhet. Regeringen avser i nästa steg att ge ett 
sådant uppdrag till en myndighet. Vi bedömer att den myndighet 
som får i uppdrag att ta fram en NOK, även bör få i uppdrag att 
föreslå en ordning för hur den ska följas upp och förvaltas. 

Nästa steg mot en stärkt äldreomsorg 

Våra förslag skapar sammantaget förutsättningar för att äldre perso-
ner och deras anhöriga och andra närstående ska kunna vara mer del-
aktiga och utöva självbestämmande i äldreomsorgen. Ett förebyg-
gande och personcentrerat perspektiv i äldreomsorgen bidrar till 
bättre förutsättningar för bästa möjliga hälsa och självständighet. In-
formerad – om äldreomsorgens uppdrag och innehåll i stort, och även 
om sitt eget ärende – kan man känna en större trygghet i och med att 
det finns en förutsebarhet. 

1 Motsvarande det som i våra direktiv kalles för ”en nationell omsorgsplan”.
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Stärkt primärvård i kommunerna 

Utredningen lämnar även flera förslag på lagstiftning som syftar till 
att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna. De ska säkra lik-
värdig tillgång till hälso- och sjukvård för patienter med kommunal 
primärvård. Förslagen bygger vidare på den omställning som sker 
mot god och nära vård, där kommuner och regioner, i egenskap av 
huvudmän för hälso- och sjukvård, samverkar. Vi lämnar ett antal 
förslag som syftar till att tydliggöra huvudmännens respektive 
uppdrag och därigenom även stärka grunderna för deras samverkan 
kring det gemensamma ansvaret för primärvård (se vidare under 
rubrikerna verksamhetsnivå och ledningsnivå nedan). 

Vi föreslår dessutom att det i hälso- och sjukvårdslagen ska 
framgå att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård på primär-
vårdsnivå. Detta förtydligas genom att uttrycket ”hälso- och sjuk-
vård” i tillämpliga fall ersätts med ”primärvård”. Regionen och kom-
munerna ska även i en gemensam plan ange formerna för och 
utvecklingen av primärvården, vilken utgör ett gemensamt ansvar för 
bägge huvudmännen. Syftet är dels att säkerställa en övergripande 
och långsiktig planering av primärvården, dels att klargöra vilken 
huvudman som ska ansvara för vad inom primärvården. 

Verksamhetsnivå 

För att förstärka tillgången till medicinsk kompetens föreslår utred-
ningen förtydliganden både kring regionens och kommunens ansvar. 
Regionens ansvar för att tillhandahålla läkare förtydligas. Det ska 
vara möjligt att vid behov få en medicinsk bedömning av läkare 
dygnet runt. På motsvarande sätt tydliggörs kommunens ansvar att 
säkerställa att det är möjligt att vid behov få en medicinsk bedöm-
ning av sjuksköterska dygnet runt i kommunens primärvård 

För att säkerställa relationskontinuiteten behöver den enskilde 
patienten få träffa samma läkare. Resurserna behöver också användas 
mer effektivt för att klara framtida utmaningar. Vi föreslår därför att 
patienter i anslutning till att de skrivs in i kommunens primärvård2 

2 Med inskriven i kommunens primärvård avses personer som bor i särskilda boenden som 
avses i 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen och personer som har primärvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen. 

20 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

          
  

            
   

     
      

    
      

     
          
 

 

       
      

      
      

      
  
         

     
      

     
  

         
        
       

          
       

        
          

           
          

  
            
          

     

SOU 2022:41 Sammanfattning 

ska kunna lista sig hos en vårdgivare med särskilt uppdrag att ha fast 
läkarkontakt tillgänglig för både planerade och oplanerade besök. 

En fast vårdkontakt i kommunen ska utses när man skrivs in i den 
kommunala primärvården, för att planera och samordna vården. 
Genom tydligare reglering av såväl fast läkarkontakt som fast 
vårdkontakt för patienter med kommunal primärvård understryks 
behovet av relationskontinuitet för dessa personer. 

Vi lämnar även förslag i syfte att stärka informationskontinui-
teten. Detta görs genom förtydliganden av bestämmelser gällande 
individuell plan, både vad gäller innehåll och för vilka en sådan ska 
upprättas. 

Ledningsnivå 

I dagens kontext behövs en ökad tydlighet kring huvudmannens 
respektive vårdgivarens ansvar och stärkt hälso- och sjukvårdskom-
petens på båda dessa ledningsnivåer i den kommunala hälso- och 
sjukvården. Nuvarande reglering behöver därför ersättas med en 
reglerad ledningsstruktur som kan bidra till att säkerställa nödvändig 
hälso- och sjukvårdskompetens. 

För att säkerställa att det finns hälso- och sjukvårdskompetens på 
ledningsnivå i kommunen införs krav på en ny funktion. I kommu-
nen ska det finnas en ledningsansvarig för kommunens primärvård, 
som säkerställer kommunens, dvs. huvudmannens, ansvar för en god 
och säker vård. 

Det finns också behov av en tydlig samverkanspart till kommu-
nerna i samtliga regioner, som kan säkerställa regionens huvudmanna-
ansvar för läkarinsatser på primärvårdsnivå och hälso- och sjukvårds-
insatser inom specialiserad vård till berörda patienter. I regionen ska 
det därför, på huvudmannanivå, finnas en ledningsansvarig för 
planering och samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i kom-
munens primärvård. Dessa båda funktioner kan både planera och följa 
upp primärvården, gemensamt och var och en för sig. De får centrala 
roller i arbetet med den gemensamma planen för primärvården. 

Även vårdgivare, genom verksamhetschefen, behöver säkerställa 
att rätt kompetens finns för att fullt ut kunna ta sitt ansvar för att 
den hälso- och sjukvård som bedrivs i verksamheten är god och 
säker. I lagen införs därför krav på två nya funktioner, kvalitets-
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Sammanfattning SOU 2022:41 

ansvarig för omvårdnad samt kvalitetsansvarig för rehabilitering. 
Dessa ska tillsättas om inte verksamhetschefen besitter nödvändig 
kompetens inom dessa områden. 

Utredningen föreslår således nya funktioner för att stötta både 
huvudman och vårdgivare i efterlevnaden av det lagstadgade ansva-
ret. Dessa nya funktioner ersätter den funktion, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), som inrättades i och med Ädelreformen, när 
vård- och omsorgsbehov samt hälso- och sjukvårdslagstiftningen var 
annorlunda. 

Genomförande 

För att lagstiftningen ska få genomslag behöver berörda målgrupper 
få kunskap om innehållet i den. Lagstiftningen behöver därför 
kompletteras med stöd- och informationsinsatser. En annan viktig 
del för genomförandet är en regelbunden uppföljning av kvaliteten i 
vård och omsorg till äldre. 

För att regleringen fullt ut ska få genomslag behövs även en effek-
tiv statlig tillsyn. Vårt förslag anger mer tydligt än dagens lagstiftning 
vad som gäller för äldre personers tillgång till en vård och omsorg av 
god kvalitet, vilket kan ge tillsynsmyndigheten bättre förutsättningar 
för tillsyn. 

Hur märks förändringarna i lagstiftningen 
för den enskilde? 

Den förändrade lagstiftningen ska märkas för den enskilde på flera sätt. 
För det första ska det stöd och den hjälp som den enskilde får i 

större utsträckning vara anpassat efter de unika förutsättningar och 
behov som finns samt efter egna önskemål. Den enskilde ska ges 
möjlighet att vara delaktig. 

För den andra ska vård och omsorg ges med större kontinuitet, 
upplevelsen av trygghet kan därmed öka. Det ska finnas ett större 
utrymme att anpassa stödet eftersom kontinuitet ger ökad känne-
dom om behov och situation. 

För det tredje ska ansvaret för och arbetet med att koordinera och 
samordna vård och omsorg tydligt ligga på socialtjänst och hälso- och 
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SOU 2022:41 Sammanfattning 

sjukvård. Den enskilde och dess anhöriga och andra närstående ska 
alltså i minskad utsträckning behöva åta sig denna uppgift. 

För det fjärde ska den enskilde kunna få tillgång till god och säker 
hälso- och sjukvård, som kan ges i ens eget hem, när så är lämpligt, 
och utifrån de olika vårdbehov som den enskilde har. 

Anhörigas och andra närståendes behov ska uppmärksammas och 
de ska också kunna få stöd i tid, så att ork, engagemang och omtanke, 
utifrån egen vilja och kapacitet, kan bli mer uthålligt. 

Förhoppningen är också att den enskilde ska få stöd till hälsa och 
funktionsförmåga, dvs. stöd för att klara sin egen vardag och för att 
både återvinna förmågor och bibehålla förmågor intakta, så lång tid 
som möjligt. 

Avslutande reflektioner 

Utredningen har mött en stor samsyn om vikten av att ytterligare 
utveckla äldreomsorgen. Det har funnits många förslag och idéer 
och utredningen har bedömt vilka som kan bli föremål för reglering 
i författning. Utgångspunkten har, i enlighet med direktiven, varit 
en äldreomsorgslag som förtydligar uppdraget samtidigt som lagen 
ger kommunerna möjlighet till lokala anpassningar av verksamheten. 
Utgångspunkten för hälso- och sjukvårdslagstiftningen har varit att 
förstärka tillgången till vård, eftersom nuvarande lagstiftning inte är 
tillräcklig för att tillförsäkra vård efter behov och god och säker vård 
till de patienter som får kommunal primärvård. De förslag utred-
ningen lägger fram utgör ett samlat paket där de olika delarna hänger 
ihop och förstärker varandra. 

Utredningen har i enlighet med direktiven avgränsat arbetet till 
författningsförslag, men ser att detta är ett styrmedel bland flera. 
Lagstiftningen och tillsynen kopplad till lag är grundläggande för 
rättssäkerhet, likvärdighet och långsiktighet. Utredningen har mött 
ett heltäckande spektrum i synen på författningsreglering. I ena 
änden finns önskemål om en mycket detaljerad lagstiftning. Motivet 
är ofta att minska variationer i kvalitet och åtgärda brister. I andra 
änden finns önskemål om att inte förändra lagstiftningen och att inte 
reglera äldreomsorgen i särskild ordning och ej heller tillgången till 
hälso- och sjukvård. Motiven till detta är att utvecklingen av vård 
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Sammanfattning SOU 2022:41 

och omsorg till äldre personer sker bättre utan någon ytterligare lag-
stiftning. 

Hur man ser på behov av tydligare lagstiftning hänger också ihop 
med hur allvarligt de stora variationer i tillgång och kvalitet, som 
finns mellan kommunerna, ska ses. 

Vi bedömer att kvarvarande strukturella brister och stora varia-
tioner i kvalitet visar på behovet av ett tydligare gemensamt ramverk 
för styrning och uppföljning av vård och omsorg för äldre personer 
och att gällande författningsreglering behöver förtydligas. 

24 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

 

 

  

    

 

 

           
        

       
   

    
       

  
     

       
  

             
           

      

 

            
           

    
 

1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag (2024:000) om äldreomsorg 

Härigenom föreskrivs följande. 

Tillämpningsområde och innehåll 

1 § Denna lag gäller i socialnämndens verksamhet som avser stöd 
och hjälp i den dagliga livsföringen på grund av nedsatt funktions-
förmåga som förvärvats eller kvarstår i samband med åldrande för 
personer som fyllt 65 år (äldreomsorg). 

Lagen gäller även personer som inte fyllt 65 år, när insatser inom 
äldreomsorgen är ändamålsenligt med hänsyn till personens behov 
av stöd och hjälp. 

Lagen innehåller även bestämmelser om socialnämndens ansvar 
för stöd och information till anhöriga och andra närstående till 
personer som omfattas av denna lag. 

Lagens 1–3, 5, 14–16, 18, 20–22 och 28 §§ gäller även i enskild 
verksamhet som, i enlighet med 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), 
utför kommunens uppgifter inom äldreomsorgen. 

Förhållandet till socialtjänstlagen 

2 § Lagen gäller utöver bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) 
och innebär ingen inskränkning av rättigheter som en person kan ha 
enligt någon annan lag. 
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Författningsförslag SOU 2022:41 

Syfte 

3 § Syftet med lagen är att personer som omfattas av denna lag ska 
kunna vara delaktiga och få sina behov av insatser inom äldreom-
sorgen tillgodosedda med god kvalitet på ett samordnat, tryggt och 
säkert sätt samt få stöd och hjälp för att få tillgång till den hälso- och 
sjukvård de behöver. 

Mål för äldreomsorgen 

4 § Bestämmelser om mål för socialtjänsten finns i 1 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453). Bestämmelsen anger att samhällets socialtjänst 
på demokratins och solidaritetens grund ska främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 
aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänsten under hän-
synstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas själv-
bestämmanderätt och integritet. 

5 § Äldreomsorgen ska, utöver de mål som anges i 1 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453), ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på 
att vara hälsofrämjande och stödja personers funktionsförmåga samt 
vara tillgänglig. 

Äldreomsorgen ska vidare inriktas på att personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att personer får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och menings-
full tillvaro i gemenskap med andra. 

Övergripande uppgifter 

6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsför-
hållandena i kommunen för äldre personer samt i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre personer. I planer-
ingen ska kommunen samverka med regionen samt andra samhälls-
organ och organisationer. 
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SOU 2022:41 Författningsförslag 

Samverkan och samordning 

7 § Bestämmelser om att socialnämndens insatser för en person vid 
behov ska utformas och genomföras i samverkan med andra sam-
hällsorgan och med organisationer och andra föreningar finns i 
3 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Boende 

8 § Socialnämnden ska verka för att personer som omfattas av 1 § 
första stycket denna lag får goda bostäder och ska ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för personer som behöver särskilt stöd och omfattas av 
1 § första stycket i lagen. 

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för personer 
som omfattas av 1 § första stycket i lagen som främst behöver stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därut-
över har behov av att bryta oönskad isolering. 

Insatser 

9 § Bestämmelser om att socialnämnden genom hemtjänst, dag-
verksamheter eller annan liknande social tjänst bör underlätta för 
den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra finns i 3 kap. 
6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453). 

10 § Bestämmelser om rätt till bistånd till den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt finns 
i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Bestämmelser om att socialnämnden får ge bistånd utöver vad som 
följer av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om det finns skäl för det finns i 
4 kap. 2 § socialtjänstlagen. 

Bestämmelser om att socialnämnden utan föregående behovs-
prövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer under vissa förut-
sättningar finns i 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen. 
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Författningsförslag SOU 2022:41 

11 § De insatser en person beviljas som stöd och hjälp i den dagliga 
livsföringen ska vara utformade och genomföras på ett sätt som till-
godoser personens individuella behov och utgår från personens förut-
sättningar. 

Första stycket gäller dock inte insatser som erbjuds personer utan 
föregående behovsprövning enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen 
(2001:453). 

12 § För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av 
boende i en sådan särskild boendeform som avses i 8 §, ska det ingå 
i en skälig levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under för-
utsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten 
redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott. 

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov 
av boende i särskild boendeform. 

Delaktighet, självbestämmande och information 

13 § Bestämmelser om att insatser för en person ska utformas och 
genomföras tillsammans med denne finns i 3 kap. 5 § socialtjänstlagen 
(2001:453). 

14 § En person ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 

15 § En person ska få den information som behövs för att kunna vara 
delaktig och ha inflytande i sitt ärende och de insatser som lämnas. 

Informationen ska beskriva 
1. handläggningsprocessen, 
2. planering, 
3. utförare av beviljade insatser, 
4. uppföljning, och 
5. fast omsorgskontakt. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om 
att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den läm-

28 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

    

 

       
 

       
          

    

  

             
       

 

               
            
             

             
         

 
            

         
          

         
   

  
      

        
         

          
 

  

            
    

  

SOU 2022:41 Författningsförslag 

nade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen i den 
utsträckning som behövs. 

Om informationen inte kan lämnas till eller förstås av personen 
ska den i stället, såvitt möjligt, lämnas till en anhörig eller annan när-
stående till honom eller henne. 

Kontinuitet, trygghet och säkerhet 

16 § Personers behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet ska 
beaktas vid planering och organisering av verksamheten. 

Individuell planering 

17 § Bestämmelser om individuell plan finns i 2 kap. 7 § socialtjänst-
lagen (2001:453) och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

En sådan plan ska upprättas då en person flyttar in i ett sådant 
boende som avses i 8 § andra stycket denna lag, om den enskilde sam-
tycker till det och det inte är uppenbart obehövligt. 

18 § En genomförandeplan över när och hur insatser som har 
beviljats en person efter en prövning enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-
lagen (2001:453) ska genomföras ska upprättas, om det inte är uppen-
bart obehövligt. Planen ska ha utgångspunkt i personens individuella 
behov och förutsättningar 

Planen ska följas upp och fortlöpande hållas aktuell. 
Planen ska upprättas, följas upp och fortlöpande hållas aktuell 

tillsammans med personen den gäller, så långt det är möjligt. 
Anhöriga eller andra närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet 
med planen, om det är lämpligt och personen som den gäller inte 
motsätter sig det. 

Personer som vårdar en närstående 

19 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar eller stödjer en närstående som omfattas av 1 § 
första stycket denna lag. 
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Författningsförslag SOU 2022:41 

Socialnämnden ska i sin uppsökande verksamhet informera om 
stöd till anhöriga och andra närstående. 

Ledarskap 

20 § Chefer, som är den närmaste chefen för den operativa verk-
samheten i verksamhet som utför insatser inom äldreomsorgen, ska 
ges de förutsättningar som behövs för att de ska kunna utöva ett 
aktivt och närvarande ledarskap. 

Personal 

21 § I verksamhet som utför insatser inom äldreomsorgen ska det 
finnas den personal som behövs för att insatserna ska kunna utföras 
i enlighet med de mål och krav som gäller för verksamheten enligt 
denna lag och socialtjänstlagen (2001:453). 

Fast omsorgskontakt 

22 § Den som har hemtjänst med stöd av 4 kap. 1 eller 2 a § social-
tjänstlagen (2001:453), eller bor i en sådan boendeform som avses i 
8 § andra stycket denna lag, ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om 
det inte är uppenbart obehövligt. 

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov 
av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning i 
boendet eller när hemtjänstinsatsen verkställs. 

Uppföljning 

23 § Socialnämnden ska följa upp om de insatser som beviljats en 
person enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) tillgodoser per-
sonens behov. Uppföljningen ska även ske med utgångspunkt i 
insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen. 

24 § Socialnämnden ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
kvalitetsberättelse för äldreomsorgen. 
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SOU 2022:41 Författningsförslag 

En kvalitetsberättelse ska innehålla en redogörelse för 
1. hur arbetet med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten 

inom äldreomsorgen har bedrivits, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra äldreomsorgens 

kvalitet, och 
3. vilka resultat som uppnåtts. 

Socialnämnden ska ta del av kvalitetsberättelsen tillsammans med de 
patientsäkerhetsberättelser som ska upprättas enligt 3 kap. 10 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659) som avser hälso- och sjukvård 
inom nämndens ansvarsområde. 

Kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelserna ska utgöra 
underlag för nämndens arbete med att utveckla och säkra äldre-
omsorgens kvalitet. 

Nationella minoriteter 

25 § Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller 
samiska där detta behövs i äldreomsorgens omvårdnad. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den 
som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den 
service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen 
av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. 

En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska 
erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del 
av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldre-
omsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal 
med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som 
ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga 
språk. 

26 § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds 
enligt 25 § beakta personers behov av att upprätthålla sin kulturella 
identitet. 
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Författningsförslag SOU 2022:41 

27 § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom 
ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och 
omvårdnad som anges i 25 §. 

Nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

28 § En nationell ordning för kvalitetsutveckling ska gälla för 
äldreomsorgen. Den ska närmare ange äldreomsorgens uppdrag och 
innehåll samt de mål och bestämmelser för genomförande som ska 
gälla för äldreomsorgen. Ordningen för kvalitetsutveckling ska 
utformas utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och 
denna lag. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter 
om innehållet i den nationella ordningen för kvalitetsutveckling. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024 och i fråga om 28 § 
den dag regeringen bestämmer. 
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SOU 2022:41 

1.2 Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen 
(1985:125) 

Härigenom föreskrivs att 8 a § tandvårdslagen (1985:125) ska ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 a § 
Vid tillämpningen av 8 § ska regionen särskilt se till att upp-

sökande verksamhet bedrivs bland dem som 
1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, eller 
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgs-

insatser och som 
a) omfattas av en kommuns a) omfattas av en kommuns 

ansvar för hälso- och sjukvård ansvar för primärvård enligt 
enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjuk- 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårds-
vårdslagen (2017:30), lagen (2017:30), 

b) får hälso- och sjukvård i b) får primärvård i ordinärt 
hemmet (hemsjukvård), eller boende, eller 

c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 
eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Regionen ska också se till att nödvändig tandvård erbjuds 
patienter som avses i första stycket. 

Regionen ska vidare se till att tandvård kan erbjudas 
1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led 

i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och 
2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig 

sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
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SOU 2022:41 

1.3 Förslag till ändring i lagen (1990:1402) om 
övertagande av vissa sjukhem och 
sjukvårdsinrättningar 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1990:1402) om övertagande av 
vissa sjukhem och sjukvårdsinrättningar ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 
Sjukhem och andra vårdin- Sjukhem och andra vårdin-

rättningar, som övertagits av rättningar, som övertagits av 
kommunerna med stöd av denna kommunerna med stöd av denna 
lag, skall anses som sådana lag, skall anses som sådana 
boendeformer som anges i 5 kap. boendeformer som anges i 8 § 
5 § andra stycket socialtjänstlagen andra stycket äldreomsorgslagen 
(2001:453). (2024:000). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
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SOU 2022:41 

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

Härigenom föreskrivs att i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) 
dels att 5 kap. 4–6 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 2 kap. 7 §, 2 a kap. 4 §, 4 kap. 2 a och 2 b §§, 5 kap. 10 §, 

7 kap. 1 §, 8 kap. 2 § och 11 kap. 8 § ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
7 § 

När den enskilde har behov av 
insatser både från socialtjänsten 
och från hälso- och sjukvården 
ska kommunen tillsammans med 
regionen upprätta en individuell 
plan. Planen ska upprättas om 
kommunen eller regionen be-
dömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov till-
godosedda, och om den enskilde 
samtycker till att den upprättas. 
Arbetet med planen ska påbörjas 
utan dröjsmål. 

När den enskilde har behov av 
insatser både från socialtjänsten 
och från hälso- och sjukvården 
ska kommunen tillsammans med 
regionen upprätta en individuell 
plan. Planen ska upprättas om 
kommunen eller regionen be-
dömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov till-
godosedda, och om den enskilde 
samtycker till att den upprättas. 
Arbetet med planen ska påbörjas 
utan dröjsmål och planen ska följas 
upp löpande. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den 
enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med 
planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

Av planen ska det framgå Av planen ska det framgå 
1. vilka insatser som behövs, 1. vilka insatser, inklusive före-

byggande och rehabiliterande in-
satser, som behövs, 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
3. vilka åtgärder som vidtas av 3. vilka åtgärder som vidtas av 

någon annan än kommunen eller någon annan än kommunen eller 
regionen, och regionen, 

35 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

    

 

    
  
 

   
  

 
  

 

   
  

            
             

          
   

    
    

    
  

   

   
    

   
      
   

           
   

         
      

 
        

   

  
   

    
 

      
 

         
 

  
   

    
    
  

    
    
  

SOU 2022:41 

4. vem av huvudmännen som 4. vem av huvudmännen som 
ska ha det övergripande ansvaret ska ha det övergripande ansvaret 
för planen. för planen, och 

5. vad målet med insatserna är 
utifrån den enskildes perspektiv. 

2 a kap. 
4 § 

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som 
till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i 

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

2. hem för vård eller boende eller i stödboende enligt 6 kap., 
3. särskild boendeform för 3. särskild boendeform för 

äldre människor enligt 5 kap. 5 § äldre människor enligt 8 § andra 
andra eller tredje stycket eller eller tredje stycket äldreomsorgs-
7 kap. 1 § första stycket 2, lagen (2024:000) eller 7 kap. 1 § 

första stycket 2, 
4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 

7 kap. 1 § första stycket 2, 
5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad 

enligt 9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, eller 

6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är 
den enskildes bosättningskommun. 

4 kap. 
2 a § 

Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda 
hemtjänst till äldre personer. 

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har 
informerats om: 

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan 
påverka utförandet av insatserna, 

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och 
3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §. 
Kommunen ska följa upp in- Kommunen ska följa upp in-

satserna med utgångspunkt i kom- satserna med utgångspunkt i kom-
munens riktlinjer, insatsernas munens riktlinjer, insatsernas 
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SOU 2022:41 

kvalitet enligt 3 kap. 3 § denna lag 
och värdegrunden i 5 kap. 4 §. 

kvalitet enligt 3 kap. 3 § denna lag 
och värdegrunden i 5 § andra 
stycket äldreomsorgslagen 
(2024:000). 

2 b § 
Den som har hemtjänst med stöd av 1 eller 2 a § ska erbjudas en 

fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 
Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov 

av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning 
när hemtjänstinsatsen verkställs. 

Första stycket gäller inte den 
som omfattas av äldreomsorgslagen 
(2024:00). I den lagen finns be-
stämmelser om fast omsorgskontakt 
i äldreomsorg. 

5 kap. 
4 § 

Socialtjänstens omsorg om 
äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande (värde-
grund). 

Socialnämnden ska verka för 
att äldre människor får möjlighet 
att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv 
och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. 

5 § 
Socialnämnden ska verka för 

att äldre människor får goda bo-
städer och ska därutöver ge dem 
som behöver det stöd och hjälp i 
hemmet och annan lättåtkomlig 
service. 
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SOU 2022:41 

Kommunen ska inrätta sär-
skilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor 
som behöver särskilt stöd. 

Kommunen får även inrätta 
särskilda boendeformer för äldre 
människor som främst behöver 
stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service och som där-
utöver har behov av att bryta 
oönskad isolering. 

Den äldre personen ska, så 
långt det är möjligt, kunna välja 
när och hur stöd och hjälp i 
boendet och annan lättåtkomlig 
service ska ges. 

6 § 
Socialnämnden ska göra sig 

väl förtrogen med levnadsför-
hållandena i kommunen för äldre 
människor samt i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om social-
tjänstens verksamhet på detta 
område. 

Kommunen ska planera sina 
insatser för äldre. I planeringen 
ska kommunen samverka med 
regionen samt andra samhälls-
organ och organisationer. 

Kommunen ska verka för att 
det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller 
samiska där detta behövs i om-
vårdnaden om äldre människor. 
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SOU 2022:41 

10 § 
Socialnämnden ska erbjuda Socialnämnden ska erbjuda 

stöd för att underlätta för de stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en när- personer som vårdar eller stödjer 
stående som är långvarigt sjuk en närstående som är långvarigt 
eller äldre eller som stödjer en när- sjuk eller som har funktionsned-
stående som har funktionshinder. sättning. 

7 kap. 
1 § 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 
individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg 
yrkesmässigt bedriva 

1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller 
boende enligt 6 kap., 

2. verksamhet i form av bo- 2. verksamhet i form av bo-
enden som motsvarar dem som enden som motsvarar dem som 
avses i 5 kap. 5 § andra och tredje avses i 5 kap. 7 § tredje stycket 
styckena eller 5 kap. 7 § tredje denna lag eller 8 § andra och tredje 
stycket, styckena äldreomsorgslagen 

(2024:000), 
3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård, 
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård 

under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs, 
5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå 

familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och 
handledning till sådana hem som tar emot barn, eller 

6. hemtjänst. 
Kommun och region som driver verksamhet som avses i första 

stycket 1–4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för 
vård och omsorg innan verksamheten påbörjas. 

8 kap. 
2 § 

Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut 
skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i 
följande fall: 

1. familjerådgivning, 
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SOU 2022:41 

2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd-
och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, 

3. föräldrautbildning inför adoption, 
4. hemtjänst, 
5. dagverksamhet, 
6. bostad i sådant särskilt bo- 6. bostad i sådant särskilt 

ende som avses i 5 kap. 5 § andra boende som avses i 5 kap 7 § tredje 
och tredje styckena eller 7 § tredje stycket denna lag eller 8 § andra och 
stycket och som inte omfattas av tredje styckena äldreomsorgslagen 
12 kap. jordabalken, och (2024:000) och som inte omfattas 

av 12 kap. jordabalken, och 
7. annan liknande social tjänst. 
I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i 

särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3–9 §§. 

11 kap. 
8 § 

I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning 
mot någon enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltnings-
lagen (2017:900): 

– 10 § om partsinsyn, 
– 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas, 
– 23 § om utredningsansvaret, 
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, 
– 25 § om kommunikation, 
– 31 § om dokumentation av beslut, 
– 32 § om motivering av beslut, 
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur 

ett överklagande går till, och 
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande. 
Bestämmelserna i 10 och 25 §§ Bestämmelserna i 10 och 25 §§ 

tillämpas dock inte i fråga om förvaltningslagen tillämpas dock 
uppgifter som rör någon annan inte i fråga om uppgifter som rör 
sökande i ett ärende om ett någon annan sökande i ett ärende 
sådant boende som avses i 5 kap. om ett sådant boende som avses i 
5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket denna lag 
7 § tredje stycket eller om någon eller 8 § andra och tredje styckena 
annan liknande social tjänst. äldreomsorgslagen (2024:000) eller 
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SOU 2022:41 

om någon annan liknande social 
tjänst. 

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en 
ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller 
ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
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SOU 2022:41 

1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:724) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Härigenom föreskrivs att 18–18 c §§ lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ska upphöra att gälla. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 § 
En kommun som ingår i ett 

förvaltningsområde ska erbjuda 
den som begär det möjlighet att få 
hela eller en väsentlig del av den 
service och omvårdnad som 
erbjuds inom ramen för äldre-
omsorgen av personal som be-
härskar finska, meänkieli respektive 
samiska 

18 a § 
En kommun som inte ingår i 

något förvaltningsområde ska 
erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en 
väsentlig del av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom 
ramen för äldreomsorgen av 
personal som behärskar finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib 
eller samiska, om kommunen har 
tillgång till personal med sådana 
språkkunskaper. Detsamma gäller 
för en kommun som ingår i ett 
förvaltningsområde för ett visst 
språk vad gäller övriga språk 
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SOU 2022:41 

18 b § 
Kommunen ska inom ramen 

för sådan omsorg som erbjuds 
enligt 18 och 18 a §§ beakta de 
äldres behov av att upprätthålla sin 
kulturella identitet. 

18 c § 
Kommunen ska informera den 

som ansöker om bistånd inom 
ramen för äldreomsorgen om 
möjligheterna till sådan service och 
omvårdnad som anges i 18 och 
18 a §§. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
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SOU 2022:41 

1.6 Förslag till lag om ändring i patientlagen 
(2014:821) 

Härigenom föreskrivs att i fråga om patientlagen (2014:821) 
dels att 6 kap. 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf 6 kap. 2 a § av följande 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
2 a § 

En fast vårdkontakt enligt 2 § 
ska utses i anslutning till att en 
patient skrivs in i kommunens 
primärvård, om det inte är uppen-
bart obehövligt. 

4 § 
För en enskild som har behov För en enskild som har behov 

av både hälso- och sjukvård och av både kommunens och regionens 
insatser från socialtjänsten ska en hälso- och sjukvård eller både 
individuell plan upprättas under hälso- och sjukvård och insatser 
de förutsättningar som anges i från socialtjänsten ska en indivi-
16 kap. 4 § hälso- och sjukvårds- duell plan upprättas under de för-
lagen (2017:30). utsättningar som anges i 16 kap. 4 

och 5 §§ hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). 

Denna lag ska träda i kraft den 1 januari 2024. 
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SOU 2022:41 

1.7 Förslag till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
dels att 7 kap. 7 §, 8 kap. 8 §, 11 kap. 3–4 §§, 12 kap. 1–4 §§, 

14 kap. 1–2 §§, 16 kap. 1 §, och 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas nya paragrafer, 4 kap. 4 §, 7 kap. 3 d §, 

11 kap. 2 a §, 13 a kap. 2–6 §§, 16 kap. 1 a § och 5 § och närmast före 
13 a kap. 2 § och 5 § nya rubriker av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
(den 1 juli 2022) 

4 kap. 
4 § 

Om en verksamhetschef enligt 
2 § i kommunens primärvård inte 
har den kompetens och erfarenhet 
som krävs för att säkerställa en 
god och säker vård ska en kvali-
tetsansvarig för omvårdnad och 
en kvalitetsansvarig för rehabili-
tering utses för att stödja verksam-
hetschefen inom kompetens-
området. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om vilka 
uppgifter och vilken kompetens 
som krävs för att kunna säkerställa 
kvaliteten enligt första stycket 
inom kommunens primärvård. 

7 kap. 
3 d§ 

I regionen ska det finnas en led-
ningsansvarig för huvudmannens 
planering, uppföljning och samord-
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ning av hälso- och sjukvårdsinsatser 
i kommunens primärvård. 

7 § 
I planeringen och utveck- I planeringen och utveck-

lingen av hälso- och sjukvården lingen av hälso- och sjukvården 
ska regionen samverka med sam- ska regionen samverka med kom-
hällsorgan, organisationer och muner, samhällsorgan, organisa-
vårdgivare. tioner och vårdgivare. 

8 kap. 
8 § 

Regionen får erbjuda läke- Regionen får erbjuda läke-
medel utan kostnad till den som medel utan kostnad till den som 
får hälso- och sjukvård i hemmet får primärvård i ordinärt boende. 
(hemsjukvård). 

11 kap. 
2 a § 

Kommunen ska organisera sin 
primärvård så att vård kan ges 
nära enskilda som avses i 12 kap. 
1–2 §§. 

3 § 
I planeringen och utveck- I planeringen och utveck-

lingen av hälso- och sjukvården lingen av hälso- och sjukvården 
ska kommunen samverka med ska kommunen samverka med 
samhällsorgan, organisationer regionen, samhällsorgan, organisa-
och vårdgivare. tioner och vårdgivare. 

4 § 
Inom det verksamhetsområde I kommunen ska det finnas en 

som kommunen bestämmer ska ledningsansvarig som kan säker-
det finnas en medicinskt ansvarig ställa huvudmannens ansvar för 
sjuksköterska. planering, samordning och upp-

följning av kommunens primär-
vård. 

46 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

    

 

  
  

   
 

  
 

  
  
   

     
    

  
    

       
    

 

 

  
   

 
 

 

 

  
  

   
     

    
     

     
     

  
 

     
  

  
    

     
    

     
 

   
     

      
   

       
   

     
  

      
       

  
      

     
     

      
  

 
 

SOU 2022:41 

Om ett verksamhetsområde i 
huvudsak omfattar rehabilitering, 
får en fysioterapeut eller en arbets-
terapeut fullgöra de uppgifter som 
åligger en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 

Första och andra styckena 
gäller sådan hälso- och sjukvårds-
verksamhet som avses i 12 kap. 
1 och 2 §§ i en kommun som inte 
ingår i en region, om det i verk-
samheten inte finns någon läkare. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om ansvar 
och uppgifter för personal som 
avses i första och andra styckena. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om kompetens 
och uppgifter för den person som 
avses i första stycket. 

12 kap. 
1 § 

Kommunen ska erbjuda en 
god hälso- och sjukvård åt den 
som efter beslut av kommunen 
bor i en sådan boendeform eller 
bostad som avses i 5 kap. 5 § 
andra stycket, 5 kap. 7 § tredje 
stycket eller motsvarande till-
ståndspliktig boendeform eller 
bostad som avses i 7 kap. 1 § 
första stycket 2 socialtjänstlagen 
(2001:453). Kommunen ska 
även i samband med dagverk-
samhet enligt 3 kap. 6 § samma 
lag erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt den som vistas i dag-
verksamheten. 

Kommunen ska erbjuda en 
god primärvård åt den som efter 
beslut av kommunen bor i en 
sådan boendeform eller bostad 
som avses i 8 § andra stycket äldre-
omsorgslagen (2024:000), 5 kap. 
7 § tredje stycket eller mot-
svarande tillståndspliktig boende-
form eller bostad som avses i 
7 kap. 1 § första stycket 2 social-
tjänstlagen (2001:453). Kom-
munen ska även i samband med 
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § 
samma lag erbjuda en god primär-
vård åt den som vistas i dagverk-
samheten. 
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SOU 2022:41 

2 § 
Kommunen får erbjuda den Kommunen får erbjuda den 

som vistas i kommunen hälso- som vistas i kommunen primär-
och sjukvård i hemmet (hemsjuk- vård i ordinärt boende och 
vård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses 
sådant särskilt boende som avses i 8 § tredje stycket äldreomsorgs-
i 5 kap. 5 § tredje stycket social- lagen (2024:000). 
tjänstlagen (2001:453). 

3 § 
Med undantag för vad som 

anges i 16 kap. 1 § tredje stycket 
gäller vad som sägs i 1 och 2 §§ 
inte sådan hälso- och sjukvård som 
ges av läkare. 

4 § 
Regionen får på framställning 

av en kommun inom regionen 
erbjuda läkemedel utan kostnad 
ur läkemedelsförråd till den som 

1. bor i en sådan särskild 
boendeform som avses i 5 kap. 
5 § andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:453), eller 

2. får hemsjukvård genom 
kommunens försorg. 

Med undantag för vad som 
anges i 16 kap. 1 § andra stycket 
gäller vad som sägs i 1 och 2 §§ 
inte sådan primärvård som ges av 
läkare. 

Regionen får på framställning 
av en kommun inom regionen 
erbjuda läkemedel utan kostnad 
ur läkemedelsförråd till den som 

1. bor i en sådan särskild 
boendeform som avses i 8 § 
andra stycket äldreomsorgslagen 
(2024:000), eller 

2. får primärvård i ordinärt bo-
ende genom kommunens försorg. 

Regionen svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras 
till läkemedelsförråden. 

13 a kap. 
Regionens ansvar i kommunens 
primärvård 

2 § 
Regionen ska säkerställa att 

enskilda som är inskrivna i kom-
munens primärvård vid behov 
kan få en medicinsk bedömning av 
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SOU 2022:41 

en läkare i primärvården dygnet 
runt. 

3 § 
Regionen ska säkerställa att 

enskilda i anslutning till att de 
skrivs in i kommunens primär-
vård kan lista sig hos en vård-
givare som ansvarar för läkar-
insatser till ett särskilt boende 
enligt 12 kap. 1 § eller ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 §. 

Regionen får inte begränsa den 
enskildes val till endast denna 
vårdgivare. 

4 § 
Regionen ska säkerställa att 

den vårdgivare som avses i 3 § har 
fasta läkarkontakter som kan vara 
tillgängliga för, 

1. planerad och oplanerad 
medicinsk bedömning och behand-
ling, planering och samordning av 
patienternas vård, och 

2. handledning och viss fort-
bildning av kommunens hälso-
och sjukvårdspersonal. 

Kommunens primärvård 

5 § 
Kommunen ska säkerställa att 

enskilda som är inskrivna i kom-
munens primärvård vid behov 
kan få en medicinsk bedömning 
av en sjuksköterska dygnet runt. 
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SOU 2022:41 

6 § 
Kommunen ska säkerställa att 

enskilda som är inskrivna i kom-
munens primärvård kan få en fast 
vårdkontakt i kommunen. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om uppgifter 
och kompetens för personer som 
avses i första stycket. 

14 kap. 
1 § 

Regionen får till en kommun 
inom regionen överlåta skyldig-
heten att erbjuda hälso- och 
sjukvård i hemmet (hemsjukvård) 
i ordinärt boende och i sådant 
särskilt boende som avses i 5 kap. 
5 § tredje stycket socialtjänstlagen 
(2001:453), om regionen och 
kommunen kommer överens om 
det. Överenskommelsen får inte 
avse ansvar för hälso- och sjuk-
vård som ges av läkare. Överens-
kommelsen får även avse ansvar 
för sådana förbrukningsartiklar 
som avses i 8 kap. 9 §. 

Regionen får till en kommun 
inom regionen överlåta skyldig-
heten att erbjuda primärvård i 
ordinärt boende och i sådant 
särskilt boende som avses i 8 § 
tredje stycket äldreomsorgslagen 
(2024:000), om regionen och 
kommunen kommer överens om 
det. Överenskommelsen får inte 
avse ansvar för primärvård som 
ges av läkare. Överenskommelsen 
får även avse ansvar för sådana 
förbrukningsartiklar som avses i 
8 kap. 9 §. 

Regionen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen 
som motiveras av överlåtelsen. 

2 § 
Om samtliga kommuner inom 

en regions område ingår i en 
överlåtelse av ansvar för hemsjuk-
vård enligt 1 § och om det 
behövs för kostnadsutjämning 
mellan kommunerna, får kom-

Om samtliga kommuner inom 
en regions område ingår i en 
överlåtelse av ansvar för primär-
vård i ordinärt boende enligt 1 § 
och om det behövs för kostnads-
utjämning mellan kommunerna, 
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SOU 2022:41 

munerna lämna ekonomiskt får kommunerna lämna ekono-
bidrag till varandra. miskt bidrag till varandra. 

16 kap. 
1 § 

Regionen ska till kommunerna 
inom regionen avsätta de läkar-
resurser som behövs för att 
enskilda ska kunna erbjudas en 
god hälso- och sjukvård i särskilt 
boende och i dagverksamhet 
enligt 12 kap. 1 §. Detsamma 
gäller hemsjukvård i ordinärt bo-
ende och i sådant särskilt boende 
som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453), om 
en kommun ansvarar för vården 
enligt 14 kap. 1 §. 

Regionen ska med kommunerna 
inom regionen sluta avtal om om-
fattningen av och formerna för 
läkarmedverkan. 

Om regionen inte uppfyller 
sina skyldigheter enligt avtalet att 
tillhandahålla läkare, har kom-
munen rätt att på egen hand anlita 
läkare och få ersättning för sina 
kostnader för det från regionen. 

Regionen ska till kommunerna 
inom regionen avsätta de läkar-
resurser som behövs för att 
enskilda ska kunna erbjudas en 
god primärvård i särskilt boende 
och i dagverksamhet enligt 12 kap. 
1 §. Detsamma gäller primärvård i 
ordinärt boende och i sådant sär-
skilt boende som avses i 8 § tredje 
stycket äldreomsorgslagen 
(2024:000), om en kommun 
ansvarar för vården enligt 14 kap. 
1 §. 

Om regionen inte uppfyller 
sina skyldigheter att tillhanda-
hålla läkare enligt denna lag har 
kommunen rätt att på egen hand 
anlita läkare och få ersättning för 
sina kostnader för det från 
regionen. 

1 a § 
Regionen och kommunerna i 

regionen ska i en gemensam plan 
ange formerna för och utveck-
lingen av primärvården. 

Planen ska följas upp årligen. 
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SOU 2022:41 

4 § 
När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och 

sjukvården och från socialtjänsten, ska regionen tillsammans med 
kommunen upprätta en individuell plan. 

Planen ska upprättas om 
regionen eller kommunen be-
dömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov till-
godosedda och om den enskilde 
samtycker till det. Arbetet med 
planen ska påbörjas utan dröjs-
mål. 

Planen ska upprättas om 
regionen eller kommunen be-
dömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov till-
godosedda och om den enskilde 
samtycker till det. Arbetet med 
planen ska påbörjas utan dröjsmål 
och planen ska följas upp löpande. 

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den 
enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med 
planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

Av planen ska det framgå Av planen ska det framgå 
1. vilka insatser som behövs, 1. vilka insatser, inklusive före-

byggande och rehabiliterande in-
satser, som behövs, 

2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för, 
3. vilka åtgärder som vidtas av 

någon annan än regionen eller 
kommunen, och 

4. vem av huvudmännen som 
ska ha det övergripande ansvaret 
för planen. 

3. vilka åtgärder som vidtas av 
någon annan än regionen eller 
kommunen, 

4. vem av huvudmännen som 
ska ha det övergripande ansvaret 
för planen, 

5. vad målet med insatserna är 
utifrån den enskildes perspektiv, och 

6. i tillämpliga fall, hur för-
väntade framtida vårdbehov ska 
omhändertas. 

5 § 
En individuell plan enligt 4 § ska 

upprättas för enskilda som är in-
skrivna i kommunens primärvård, 
om det inte är uppenbart obehövligt. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
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SOU 2022:41 

1.8 Förslag till förordning om ändring i 
socialtjänstförordningen (2001:937) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstförordningen 
(2001:937) att 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1, 1 a, 3 och 4 §§ 
ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
2 § 

För det fall makar, sambor eller 
registrerade partner beviljas bo-
ende i en sådan särskild boende-
form som avses i 5 kap. 5 § social-
tjänstlagen (2001:453) skall med 
skälig levnadsnivå förstås att båda 
bereds plats i samma boende, om 
de begär det. 

För det fall makar, sambor eller 
registrerade partner beviljas bo-
ende i en sådan särskild boende-
form som avses i 8 § äldreomsorgs-
lagen (2024:000) ska med skälig 
levnadsnivå förstås att båda bereds 
plats i samma boende, om de 
begär det. 

3 § 
I en sådan särskild boende-

form som avses i 5 kap. 5 § andra 
stycket socialtjänstlagen (2001:453) 
ska det, utifrån den enskildes 
aktuella behov, finnas tillgång till 
personal dygnet runt som utan 
dröjsmål kan uppmärksamma 
om en boende behöver stöd och 
hjälp. Den boende ska ges det 
stöd och den hjälp som behövs 
till skydd för liv, personlig 
säkerhet eller hälsa. 

I en sådan särskild boendeform 
som avses i 8 § andra stycket 
äldreomsorgslagen (2024:00) ska 
det, utifrån den enskildes aktuella 
behov, finnas tillgång till personal 
dygnet runt som utan dröjsmål 
kan uppmärksamma om en 
boende behöver stöd och hjälp. 
Den boende ska ges det stöd och 
den hjälp som behövs till skydd 
för liv, personlig säkerhet eller 
hälsa. 

3 kap. 
1 § 

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten 
som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett 
boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en 
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SOU 2022:41 

samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att 
verksamheten bedrivs yrkesmässigt. 

Som hem för vård eller boende Som hem för vård eller boende 
räknas inte sådana särskilda bo- räknas inte sådana särskilda bo-
endeformer som avses i 5 kap. 5 § endeformer som avses i 8 § andra 
andra och tredje styckena eller och tredje styckena äldreomsorgs-
5 kap. 7 § tredje stycket social- lagen (2024:000) eller 5 kap. 7 § 
tjänstlagen (2001:453). tredje stycket socialtjänstlagen 

(2001:453). 

4 kap. 
1 § 

En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd 
som avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för 
att bedriva enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange 

1. vilken verksamhet som ska bedrivas, 
2. vem som ska bedriva verksamheten, 
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning, 
4. för vilka grupper verksamheten är avsedd, 
5. hur verksamheten ska finansieras, 
6. vem som ska förestå verksamheten, och 
7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet. 
För en ansökan om tillstånd För en ansökan om tillstånd 

till att bedriva sådan verksamhet till att bedriva sådan verksamhet 
som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket som avses i 8 § tredje stycket äldre-
socialtjänstlagen och som det hän- omsorgslagen (2024:000) och som 
visas till i 7 kap. 1 § första det hänvisas till i 7 kap. 1 § första 
stycket 2 samma lag gäller inte stycket 2 socialtjänstlagen gäller 
första stycket 4, 6 och 7. inte första stycket 4, 6 och 7. 

Ritningar över verksamhetens Ritningar över verksamhetens 
lokaler samt uppgifter om hur lokaler samt uppgifter om hur 
brandskyddet är ordnat ska ges in brandskyddet är ordnat ska ges in 
samtidigt med ansökan. Detta samtidigt med ansökan. Detta 
gäller inte verksamhet enligt gäller inte verksamhet enligt 
7 kap. 1 § första stycket 5 och 6 7 kap. 1 § första stycket 5 och 6 
socialtjänstlagen. För en ansökan socialtjänstlagen. För en ansökan 
om tillstånd till att bedriva sådan om tillstånd till att bedriva sådan 
verksamhet som avses i 5 kap. 5 § verksamhet som avses i 8 § tredje 
tredje stycket socialtjänstlagen och stycket äldreomsorgslagen 
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SOU 2022:41 

som det hänvisas till i 7 kap. 1 § 
första stycket 2 samma lag gäller 
inte kravet på att ritningar över 
verksamhetens lokaler ska ges in 
samtidigt med ansökan. 

(2024:000) och som det hänvisas 
till i 7 kap. 1 § första stycket 2 
socialtjänstlagen gäller inte kravet 
på att ritningar över verksam-
hetens lokaler ska ges in samtidigt 
med ansökan. 

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av 
stödboende ska även en förteckning över de lägenheter eller mot-
svarande som ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med ansökan. 

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en 
stiftelse ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna 
och uppge vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, 
samfälligheten eller stiftelsen 

1 a § 
En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 

1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och 
ange 

1. vem som bedriver verksamheten, 
2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning, 
3. för vilka grupper verksamheten är avsedd, 
4. vem som förestår verksamheten, och 
5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet. 
För en anmälan om att bedriva 

sådan verksamhet som avses i 
5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänst-
lagen och som det hänvisas till i 
7 kap. 1 § första stycket 2 samma 
lag gäller inte första stycket 3–5. 

Ritningar över verksamhetens 
lokaler samt uppgifter om hur 
brandskyddet är ordnat ska ges in 
samtidigt med anmälan. För en 
anmälan om att bedriva sådan 
verksamhet som avses i 5 kap. 5 § 
tredje stycket socialtjänstlagen och 
som det hänvisas till i 7 kap. 1 § 
första stycket 2 samma lag gäller 

För en anmälan om att bedriva 
sådan verksamhet som avses i 8 § 
tredje stycket äldreomsorgslagen 
(2024:000) och som det hänvisas 
till i 7 kap. 1 § första stycket 2 
socialtjänstlagen gäller inte första 
stycket 3–5. 

Ritningar över verksamhetens 
lokaler samt uppgifter om hur 
brandskyddet är ordnat ska ges in 
samtidigt med anmälan. För en 
anmälan om att bedriva sådan 
verksamhet som avses i 8 § tredje 
stycket äldreomsorgslagen och som 
det hänvisas till i 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen gäller 
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SOU 2022:41 

inte kravet på att ritningar över inte kravet på att ritningar över 
verksamhetens lokaler ska ges in verksamhetens lokaler ska ges in 
samtidigt med anmälan. samtidigt med anmälan. 

Vid en anmälan om att bedriva verksamhet i form av stödboende 
ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som 
ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med anmälan 

3 § 
Inspektionen för vård och 

omsorg ska utfärda ett skriftligt 
bevis när tillstånd har meddelats. 
Beviset ska innehålla uppgifter om 
den juridiska eller fysiska person 
som ska bedriva verksamheten, 
för vilken grupp verksamheten är 
godkänd, det högsta antal 
personer som samtidigt får vårdas 
i eller omfattas av verksamheten, 
vem som ska förestå verksam-
heten samt övriga villkor för 
tillståndet. För sådan verksamhet 
som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) och 
som det hänvisas till i 7 kap. 1 § 
första stycket 2 samma lag gäller 
inte kraven på uppgifter om för 
vilka grupper verksamheten är 
avsedd, om det högsta antalet 
personer som samtidigt får vistas 
eller vårdas i verksamheten och 
kravet på uppgift om vem som ska 
förestå verksamheten. 

Inspektionen för vård och om-
sorg ska utfärda ett skriftligt bevis 
när tillstånd har meddelats. Bevi-
set ska innehålla uppgifter om den 
juridiska eller fysiska person som 
ska bedriva verksamheten, för 

Inspektionen för vård och 
omsorg ska utfärda ett skriftligt 
bevis när tillstånd har meddelats. 
Beviset ska innehålla uppgifter 
om den juridiska eller fysiska 
person som ska bedriva verksam-
heten, för vilken grupp verksam-
heten är godkänd, det högsta 
antal personer som samtidigt får 
vårdas i eller omfattas av verk-
samheten, vem som ska förestå 
verksamheten samt övriga villkor 
för tillståndet. För sådan verksam-
het som avses i 8 § tredje stycket 
äldreomsorgslagen (2024:000) och 
som det hänvisas till i 7 kap. 1 § 
första stycket 2 socialtjänstlagen 
(2001:453) gäller inte kraven på 
uppgifter om för vilka grupper 
verksamheten är avsedd, om det 
högsta antalet personer som 
samtidigt får vistas eller vårdas i 
verksamheten och kravet på 
uppgift om vem som ska förestå 
verksamheten. 

Inspektionen för vård och om-
sorg ska utfärda ett skriftligt bevis 
när tillstånd har meddelats. Bevi-
set ska innehålla uppgifter om den 
juridiska eller fysiska person som 
ska bedriva verksamheten, för 
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vilken grupp verksamheten är 
godkänd, det högsta antal perso-
ner som samtidigt får vårdas i eller 
omfattas av verksamheten, vem 
som ska förestå verksamheten 
samt övriga villkor för tillståndet. 
För sådan verksamhet som avses i 
5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänst-
lagen (2001:453) och som det 
hänvisas till i 7 kap. 1 § första 
stycket 2 samma lag gäller inte 
kraven på uppgifter om för vilka 
grupper verksamheten är avsedd, 
om det högsta antalet personer 
som samtidigt får vistas eller vår-
das i verksamheten och kravet på 
uppgift om vem som ska förestå 
verksamheten. 

vilken grupp verksamheten är 
godkänd, det högsta antal perso-
ner som samtidigt får vårdas i eller 
omfattas av verksamheten, vem 
som ska förestå verksamheten 
samt övriga villkor för tillståndet. 
För sådan verksamhet som avses i 
8 § tredje stycket äldreomsorgslagen 
(2024:000) och som det hänvisas 
till i 7 kap. 1 § första stycket 2 
socialtjänstlagen gäller inte kraven 
på uppgifter om för vilka grupper 
verksamheten är avsedd, om det 
högsta antalet personer som sam-
tidigt får vistas eller vårdas i verk-
samheten och kravet på uppgift 
om vem som ska förestå verksam-
heten. 

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Till verksamhet som kom-
munen genom avtal enligt 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) har 
överlämnat till enskild att utföra får även tidsbegränsade tillstånd 
meddelas. 

Tillståndet får inte överlåtas. 

4 § 
Bestämmelserna i 3 kap. 3–5 

och 8 §§ ska gälla på motsvarande 
sätt för verksamhet i form av 

1. boenden som motsvarar 
dem som avses i 5 kap. 5 § andra 
stycket eller 5 kap. 7 § tredje 
stycket socialtjänstlagen 
(2001:453) och som det hänvisas 
till i 7 kap. 1 § första stycket 2 
samma lag, 

2. hem för viss annan hel-
dygnsvård som avses i 7 kap. 1 § 
första stycket 3 socialtjänst-
lagen, eller 

Bestämmelserna i 3 kap. 3–5 
och 8 §§ ska gälla på motsvarande 
sätt för verksamhet i form av 

1. boenden som motsvarar 
dem som avses i 8 § andra stycket 
äldreomsorgslagen (2024:000) eller 
5 kap. 7 § tredje stycket social-
tjänstlagen (2001:453) och som 
det hänvisas till i 7 kap. 1 § första 
stycket 2 samma lag, 

2. hem för viss annan hel-
dygnsvård som avses i 7 kap. 1 § 
första stycket 3 socialtjänst-
lagen, eller 
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3. verksamhet i form av hem 3. verksamhet i form av hem 
eller öppen verksamhet för vård eller öppen verksamhet för vård 
under en begränsad del av dygnet, under en begränsad del av dygnet, 
oavsett var verksamheten bedrivs oavsett var verksamheten bedrivs 
som avses 7 kap. 1 § första som avses 7 kap. 1 § första 
stycket 4 socialtjänstlagen. stycket 4 socialtjänstlagen. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 
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SOU 2022:41 Författningsförslag 

1.9 Förslag till förordning om ändring i hälso- och 
sjukvårdförordningen (2017:80) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdsför-
ordningen (2017:80) att 

dels 4 kap. 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas nya paragrafer i 4 kap. 6 a–e §§ av följande 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
1 § 

En verksamhetschef enligt En verksamhetschef enligt 
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårds- 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30) ska säkerställa att lagen (2017:30) ska säkerställa att 
patientens behov av trygghet, patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och kontinuitet, samordning och 
säkerhet i vården tillgodoses. säkerhet i vården tillgodoses. 
Verksamhetschefen ska utse en Verksamhetschefen ska utse en 
fast vårdkontakt enligt vad som fast vårdkontakt enligt vad som 
anges i 6 kap. 2 § patientlagen anges i 6 kap. 2 § och 2 a § 
(2014:821). patientlagen (2014:821). 

En fast vårdkontakt ska utses 
till enskilda i anslutning till att de 
skrivs in i kommunens primär-
vård, om det inte är uppenbart 
obehövligt. 

6 § 
En medicinskt ansvarig sjuk- En verksamhetschef som avses i 

sköterska enligt 11 kap. 4 § första 4 kap. 4 § hälso- och sjukvårds-
stycket hälso- och sjukvårdslagen lagen (2017:30) ska ansvara för att 
(2017:30) ska ansvara för att 

1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 
av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 

2. patienten får den hälso- och 2. patienten får den hälso- och 
sjukvård som en läkare förordnat sjukvård som en läkare eller annan 
om, 
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Författningsförslag SOU 2022:41 

legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal förordnat om, 

3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patient-
datalagen (2008:355), 

4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga 
med patientsäkerheten, 

5. det finns ändamålsenliga 
och väl fungerande rutiner för 

a) läkemedelshantering, 
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659), 
och 

c) att kontakta läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal 
när en patients tillstånd fordrar det. 

Detsamma gäller i tillämplig 
omfattning sådana fysioterapeuter 
och arbetsterapeuter som avses i 
11 kap. 4 § andra stycket hälso-
och sjukvårdslagen. 

5. det finns ändamålsenliga 
och väl fungerande rutiner för 

a) läkemedelshantering, 
b) rehabilitering och förskriv-

ning och användning av hjälp-
medel, 

c) rapportering enligt 6 kap.4 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659), 
och 

d) att kontakta läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal 
när en patients tillstånd fordrar det. 

6 a § 
Den som är kvalitetsansvarig för 

omvårdnad enligt 4 kap. 4 § hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30) ska 
vara sjuksköterska. 

Den som är kvalitetsansvarig 
för rehabilitering enligt samma 
bestämmelse ska vara fysioterapeut 
eller arbetsterapeut. 

6 b § 
Den ledningsansvarige enligt 

11 kap. 4 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30) ska ha i uppgift att 

1. svara för uppföljningen av 
kommunens primärvård och säker-
ställa att målen för hälso- och sjuk-
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SOU 2022:41 Författningsförslag 

vården och kraven på god, säker och 
nära vård uppfylls, 

2. delta i planering, utveckling 
och samordning av kommunens 
primärvård med regionen och med 
kommunens socialtjänst, 

3. delta i samverkan med 
regionen om planering och upp-
följning av läkarinsatser och andra 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och 

4. svara för att patienter får 
tillgång till läkare när regionen 
inte fullgör sitt ansvar. 

Den ledningsansvarige enligt 
första stycket ska vid fullgörandet 
av sitt uppdrag samverka med den 
ansvarige som avses i 7 kap. 3 d § 
hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). Vad som sägs i första 
stycket fråntar inte annan dess 
ansvar enligt lag eller förordning. 

6 c § 
Den ledningsansvarige enligt 

11 kap. 4 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30) ska vara sjuk-
sköterska eller läkare, som har 
specialistkompetens. 

6 d § 
Den som är fast läkarkontakt 

till en enskild som är inskriven i 
kommunens primärvård, ska delta 
i planering, samordning och upp-
följning av den enskildes hälso- och 
sjukvård enligt 16 kap. 4 § hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30). 

Arbetet ska fullgöras tillsam-
mans med den enskildes andra fasta 
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Författningsförslag SOU 2022:41 

vårdkontakter enligt patientlagen 
(2014:821) och i tillämpliga fall 
med dennes fasta omsorgskontakt 
samt andra berörda inom social-
tjänsten. 

6 e § 
En fast vårdkontakt i kom-

munen ska svara för att planera, 
samordna och följa upp den en-
skildes primärvårdsinsatser från 
kommunens primärvård. 

Arbetet ska fullgöras till-
sammans med den enskildes andra 
fasta vårdkontakter enligt patient-
lagen (2014:821) och i tillämpliga 
fall dennes fasta omsorgskontakt 
samt andra berörda inom social-
tjänsten. 

Den fasta vårdkontakten i kom-
munen ska vara sådan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal som 
bedöms ändamålsenlig i varje 
enskilt fall. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 
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2 Om uppdraget och dess 
genomförande 

2.1 Utredningsuppdraget 

Den 22 december 2020 beslutade regeringen att ge en särskild utredare 
i uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag (se bilaga 1, dir. 2020:142). I 
direktiven anges att begreppet äldreomsorg behöver definieras och 
verksamheten ges ett tydligare uppdrag och innehåll. Vidare konsta-
teras att den pågående coronapandemin har visat att patientsäker-
heten inom den kommunala vården brister. Utredaren gavs därmed 
även i uppdrag att överväga och lämna förslag på hur den medicinska 
kompetensen kan stärkas i verksamheten samt, vid behov, på den 
kommunala ledningsnivån. 

För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka för-
troendet för äldreomsorgen behöver behovet av nationell styrning 
genom lagstiftning ses över. 

Målsättningen med de författningsförslag utredningen har i upp-
drag att ta fram är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för 
äldreomsorgen och att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och inne-
håll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och 
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. 

Uppdraget kan sägas stå på två ben. Ett ben utgörs av fram-
tagandet av ett förslag på äldreomsorgslag. Det andra benet av över-
vägande och författningsförslag för att säkerställa tillgången till god 
hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. 
Nedan utvecklar vi de olika deluppdragen. 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

2.1.1 En äldreomsorgslag, inklusive bestämmelser 
om en nationell omsorgsplan 

Utredningen ska föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar social-
tjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Dvs. äldreomsorgen ska även 
fortsättningsvis utgöra en del av kommunernas socialtjänst. Det inne-
bär att äldreomsorgen även framöver omfattas av de övergripande 
mål och andra bestämmelser som gäller för socialtjänsten. 

I direktiven konstateras att socialtjänstens insatser riktade mot 
äldre personer är reglerade på flera olika sätt vad gäller mål, syfte och 
kvalitet. I socialtjänstlagen saknas också en lagstadgad definition av 
vad äldreomsorg är. Det kan leda till att det blir otydligt vad man kan 
förvänta sig av äldreomsorgen. Det handlar dels om huruvida det 
stöd och den hjälp som tillhandahålls motsvarar de behov av vård och 
omsorg som man har, dels att veta och kunna förutse vilket stöd och 
vilken hjälp man kan få. Utredningen ska därför definiera begreppet 
äldreomsorg och vilka som omfattas av lagen. 

Vidare anges att lagstiftningen är övergripande och kan uppfattas 
som otydlig. Det saknas nationella riktlinjer om vilka grundläggande 
krav som äldreomsorgen ska utgå ifrån. Det innebär en risk för att 
kommunerna tillämpar lagen olika. Direktiven anger att det bör vara 
tydligt vilka mål, krav och förväntningar som omger äldreomsorgens 
uppdrag. 

Av direktiven framgår även att utredningen, i äldreomsorgslagen, 
ska föreslå bestämmelser som reglerar en ordning för en så kallad 
nationell omsorgsplan.1 Inspirationen kommer från skolans läro-
planer. Regeringen bedömer att en liknande modell kan bidra till en 
långsiktig förbättring och en höjd kvalitet inom äldreomsorgen. Den 
kan också tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll och 
främja likvärdighet över landet. 

Vid utformningen av bestämmelserna om omsorgsplanen ska ut-
redningen ta utgångspunkt i socialtjänstlagens bestämmelser om 
värdegrund, ansvar, mål och kvalitet samt om samverkan mellan 
huvudmän. Utredningen ska också lämna förslag på områden som 
en nationell omsorgsplan bör omfatta. Regeringen avser sedan att ge 

1 Vi har i vårt förslag valt att kalla detta för en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldre-
omsorgen, förkortad NOK. I våra dialoger och möten med representanter för olika mål-
grupper blev det tydligt att ordet ”plan” ledde tankarna till en planering på individnivå, vilket 
skapade en osäkerhet om vad som avsågs. Se vidare avsnitt 7.3.18. 
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

relevant myndighet i uppdrag att precisera och utforma förslag på 
innehållet i omsorgsplanen. 

Utredningens överväganden och förslag i dessa delar behandlas i 
kapitel 7 och bakgrund ges i kapitel 5. 

2.1.2 God hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens 
inom äldreomsorgen 

I direktiven konstateras att det behövs ytterligare insatser för att 
tillgodose äldres behov av en fungerande och säker vård och omsorg. 
Den regionala och den kommunala hälso- och sjukvården behöver 
komma närmare äldreomsorgen och finnas till hands såväl för hälso-
främjande insatser som för sjukvård så snart behov uppstår. 

Utredningen ska föreslå en ändamålsenlig reglering för att säker-
ställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens 
för personer i särskilt boende och personer med kommunal hemsjuk-
vård i ordinärt boende. I uppdraget ingår att överväga och ta ställning 
till om läkare och sjuksköterskor bör finnas tillgängliga dygnet runt 
i särskilt boende. I uppdraget ingår även att överväga om det finns 
behov av och är ändamålsenligt att kommuner ges möjligheter att 
utföra läkarinsatser. 

Utredningen ska även överväga om det bör införas krav på att det 
i varje kommun ska finnas en medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) på samma sätt som gäller för medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska (MAS). 

Utredningen ska vidare överväga om det finns behov av och är 
ändamålsenligt att införa krav på en medicinskt ledningsansvarig 
läkare för kommunal hälso- och sjukvård. Det finns inget som i dags-
läget förbjuder kommuner att ha en sådan funktion. Utredningen 
ska lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utredningens överväganden och förslag i dessa delar finns i 
kapitel 9 och bakgrunden finns i kapitel 6. 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

2.2 Tillvägagångssätt 

Nedan redovisas de huvudsakliga metoder utredningen använt för att 
samla in material till grund för våra analyser, bedömningar och förslag. 

I utredningens direktiv fastslås att arbetet ska präglas av ett 
inkluderande arbetssätt, och att vi ska samråda med ett stort antal 
olika aktörer. Likaså ska vi beakta tidigare utredningars kartlägg-
nings- och analysarbete som är av betydelse för uppdraget. Detta har 
vi tagit fasta på i utredningsarbetet. 

Vårt uppdrag handlar om att ta fram förslag på ny lagstiftning 
inom områden där det i stora drag finns en tydlig beskrivning och 
bred samsyn om de strukturella brister och problem som behöver 
åtgärdas. Utifrån en sammanställning och analys av befintligt kun-
skapsläge har vårt arbete därför i hög grad inriktats på att utforma 
författningsförslag som kan tydliggöra relevanta regelverk och 
därigenom bidra till att höjd kvalitet och åtgärdande av dessa brister. 

2.2.1 Ett inkluderande arbetssätt 

I enlighet med våra direktiv har vår ambition varit att arbeta med 
inkludering och tillämpa ett transparent arbetssätt. I den andan har 
vi löpande under arbetets gång, i våra dialoger, informerat om den 
preliminära inriktningen på våra slutsatser och förslag. Dialogerna 
har på så sätt gett möjlighet till värdefulla inspel från olika berörda 
aktörer i ett skede där vi haft utrymme att vidareutveckla och justera 
våra förslag. 

Nedan redogörs för de huvudsakliga forum vi använt för vårt 
dialog- och förankringsarbete. 

Experter och sakkunniga 

Utredningen har haft en brett sammansatt grupp med sakkunniga 
och experter utsedda av Regeringskansliet. Bland dessa återfinns 
företrädare för olika departement och myndigheter, men även före-
trädare för pensionärs- och anhörigorganisationer, professionsföre-
trädare, forskare och Sveriges kommuner och Regioner (SKR). För 
en fullständig förteckning över gruppen hänvisas till missivet. 
Utredningen har samlat denna gruppering till fem möten under ut-
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

redningstiden, fått skriftliga synpunkter under arbetets gång samt 
utifrån behov haft enskilda möten med de olika medlemmarna. 

Utredningen har även skapat en särskild arbetsgrupp kopplat till 
arbetet med konsekvensanalyser, med representanter från myndig-
heterna, SKR samt Finansdepartementets representanter i expert-
och sakkunniggruppen. Arbetsgruppen har träffats två gånger under 
våren 2022 och utredningen har även inhämtat skriftliga synpunkter 
från deltagarna. 

Referensgrupper 

Utredningen har valt att etablera tre referensgrupper: en med före-
trädare för pensionärs-, patient och anhörigorganisationer,2 en med 
företrädare för olika professioner3 och en med företrädare för de åtta 
riksdagspartierna. 

Dessa tre grupperingar representerar olika centrala perspektiv 
som vi har haft stor nytta av att kontinuerligt kunna få ta del av i 
förhållande till de olika frågeställningar vi haft att beakta. Utred-
ningen har träffat varje referensgrupp fem gånger under utrednings-
tiden, dvs. totalt 15 möten. 

Samarbete med Hälsolabb 

I arbetet med att ta fram förslag på områden för en nationell ordning 
för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen (se avsnitt 7.4) har utred-
ningen samarbetat med Hälsolabb. 

Hälsolabb är en samverkan mellan Experio Lab vid Region 
Värmland, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Samhällsnytta 
och Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet 
samt Linköpings Universitet. Hälsolabb har som målsättning att 
stärka kommuners och regioners kapacitet och förmåga att arbeta 

2 Pensionärernas riksorganisation (PRO), SKPF Pensionärerna (SKPF), Riksförbundet 
PensionärsGemenskap (RPG), SPF Seniorerna (SPF), Sverigefinska Pensionärer (SFP)(RSE) 
Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige, Funktionsrätt Sverige, Anhörigas Riksförbund 
och Demensförbundet 
3 Dietisternas riksförbund (DRF), Farmaceuterna, Fysioterapeuterna, Kommunal, Svenska 
Läkaresällskapet (SLS), Svensk sjuksköterskeförening (genom representanter för sektionerna 
Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård respektive Riksföreningen för 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering), Sveriges 
arbetsterapeuter, Sveriges läkarförbund, Akademikerförbundet SSR, Vision och Vårdförbundet. 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

användardrivet, hitta nya lösningar i gränslandet mellan olika 
aktörer, och hantera komplexa utmaningar i omställningen till Nära 
vård. Arbetet är en del av SKR:s stöd till regioner och kommuner för 
att utveckla en Nära vård. 

Då en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 
är en helt ny företeelse inom vård- och omsorgsområdet bedömde vi 
att det passade särskilt väl för ett mer utforskande arbetssätt. 

Det finns flera argument för policyutveckling som dels utgår från 
användarnas behov och resurser, dels är samskapande4 med många 
aktörer i systemet. Det handlar bland annat om att involvera 
användare, i detta fall äldre personer och deras anhöriga, som en aktiv 
del i arbetets olika faser. Genom att kartlägga och lyssna på deras 
erfarenheter och önskemål kan problembeskrivningar identifieras, 
som ofta kan skilja sig från de som organisationerna upplever. Värden 
som ska skapas genom utredningens förslag kan då formuleras ur de 
äldres perspektiv, snarare än organisationens. 

Ett annat argument för en samskapande policyprocess är behovet 
av ett systemperspektiv. Genom att samla flera av de professionella 
aktörer som finns runt äldre personer och deras anhöriga, och beakta 
flera olika perspektiv, är det möjligt att dels förstå samverkan mellan 
olika delar av systemet bättre, dels få insikter kring lösningar som 
kan bidra till att hela systemet runt den äldre förbättras. När det 
gäller mer komplexa samhällsutmaningar är det ofta problematiskt 
att bara fokusera på enskilda delar av en utmaning, eller enskilda 
aktörers roller och uppdrag. Man behöver i stället ha fokus på sam-
spelet mellan dessa och mellanrummen mellan olika aktörer. 

Ett ytterligare argument handlar om vikten av att förstå den lokala 
och regionala kontexten som de nya förslagen kommer att påverka. 
Att i ett tidigt skede försöka förstå vilka konsekvenser förslagen 
skulle få i vårdens och omsorgens vardag och för organisationernas 
styrning och ledning. 

Med hjälp av Hälsolabb samt regioner och kommuner i tre pilotlän 
(Kronoberg, Värmland och Örebro) genomfördes en samskapande 
process med äldre personer med egna erfarenheter av äldreomsorg, 
anhöriga, medarbetare, chefer och ledare inom vården och om-
sorgen. Den beskrivning av behov som där framkom svarade överlag 

4 Begreppet samskapande tar sikte på att man i stället för att skapa (system för) vård och 
omsorg åt den enskilde strävar efter att skapa vård och omsorg tillsammans med den som har 
behov av vård och omsorg, och andra involverade aktörer. 
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

mycket väl mot det som våra och andras tidigare analyser visat. 
Arbetet hjälpte samtidigt till att lyfta fram vissa aspekter som av 
enskilda kunde upplevas som mycket centrala, men som kanske inte 
alltid tillskrevs sådan tyngd i analyser som främst formulerats utifrån 
verksamhetsperspektiv (för resultatet av arbetet se avsnitt 7.4). 

Ett brett dialogarbete 

Utöver de ovan beskrivna processerna har utredningen också träffat 
flera olika nätverk och medverkat vid informationstillfällen genom 
att presentera utredningens arbete och inriktning på förslag samt 
föra dialog hos bl.a. SKR, huvudmän och olika professionsorganisa-
tioner. Vidare har utredningen genomfört ett stort antal enskilda 
dialoger, med företrädare för bl.a. olika pensionärs- och patient-
föreningar, professionsföreträdare, myndigheter, enskilda utförare 
(genom vårdföretagarna respektive FAMNA) och andra utred-
ningar.5 Vidare har utredningen genomfört två dialogtillfällen med 
företrädare för de nationella minoriteterna. Totalt har utredningen 
genomfört ett 120-tal dialoger och presentationer. 

Information via hemsida och blogg 

Utredningen har även informerat om sitt uppdrag och arbete via 
hemsidan (www.sou.gov.se/aldreomsorg). Bl.a. har utredningen 
publicerat en blogg, där vi på en övergripande nivå beskrivit arbetet 
och olika aktuella frågor i utredningsarbetet. Nya blogginlägg har 
vanligen publicerats den första fredagen i varje månad. 

5 U 2021:02 Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska; S 2019:04 Utred-
ningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre; 
S 2020:12 Tillgänglighetsdelegationen; S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen; S 2021:04 För-
fattningsberedskap inför framtida pandemier; Fi 2021:09 Försöksverksamhet i kommuner och 
regioner. 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

2.2.2 Befintliga utredningar, rapporter, registerdata 
och statistik samt egna kartläggningar 

Genomgång och analys av befintlig kunskap 

Vård och omsorg för äldre personer är områden där det finns mycket 
samlad kunskap vilken utgjort utgångspunkt för vårt arbete. Utred-
ningen har tagit del av tidigare utredningar, rapporter och vissa till-
gängliga registerdata och annan statistik och använt dessa som ut-
gångspunkter för vår analys. Några av utredningarna presenteras 
övergripande i avsnitt 2.4.3, andra presenteras i anslutning till relaterade 
analyser i våra texter. I kapitel 3 beskrivs den internationella kontexten, 
med visst fokus på övriga EU-länder. Övriga källor redovisas i bak-
grundskapitel och samband med att vi beskriver skälen till våra 
bedömningar och förslag. 

Som underlag för våra konsekvensanalyser har vi bl.a. utgått från 
statistik från Socialstyrelsen i form av registret över insatser till äldre 
och personer med funktionsnedsättning och registret över kommunal 
hälso- och sjukvård, men även öppna jämförelser och databaser för 
akutmottagningar, väntetider och besök samt för yttre orsaker till 
skador och förgiftningar. Vi har även använt SCB:s befolkningsstatistik 
och prognoser, hälsoräkenskaperna, lönestatistik, företagsregister och 
yrkesregistret. Vidare har statistikdatabasen Kolada och SKR:s statistik 
om personal inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 
samt statistik om kostnader inom hälso- och sjukvård använts. 

Kartläggningar 

Utöver arbetet med att samla in och analysera befintliga underlag har 
utredningen också gjort egna kartläggningar av kommunernas rikt-
linjer för äldreomsorg6 samt av de avtal om läkarmedverkan som 
regioner och kommuner ska sluta enligt HSL.7 

Utredningen har vidare genom Riksföreningen för medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering 
ställt ett urval av frågor om hur det praktiskt ser ut med organisering 
och arbetsuppgifter för MAS:ar och MAR:ar, vilka besvarats av olika 
lokala nätverk runtom i landet. 

6 126 av 290 kommuner. 
7 16 av 21 regioner. 
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

2.3 Betänkandets innehåll 

2.3.1 Läshänvisning 

Kapitel 1 rymmer våra författningsförslag. 
Här i kapitel 2 ges en introduktion till utredningens uppdrag och 

hur vi tagit oss an det. 
I kapitel 3 ges en mer övergripande kontext till våra analyser och 

förslag, i form av bl.a. en kort historisk tillbakablick, beskrivning av 
vård och omsorgsbehov hos äldre personer, olika strukturella förut-
sättningar samt en internationell utblick. 

I kapitel 4, 5 och 6 ges en bakgrund till våra förslag och över-
väganden. 

I kapitel 4 beskrivs gällande rätt på områden som är av betydelse 
för bägge benen i vårt utredningsuppdrag (dvs. både äldreomsorg 
och kommunal hälso- och sjukvård). 

I Kapitel 5 återfinns kort bakgrund till våra överväganden om en 
äldreomsorgslag, inklusive gällande rätt på socialtjänstområdet. 

Kapitel 6 ger på motsvarande sätt en kort bakgrund till våra över-
väganden om en stärkt hälso- och sjukvård i kommuner, inklusive 
gällande rätt. 

I kapitel 7 återfinns våra överväganden och förslag på en äldre-
omsorgslag, inklusive en nationell ordning för nationell kvalitets-
utveckling inom äldreomsorgen (det som i våra direktiv benämns 
”nationell omsorgsplan”).

Kapitel 8 innehåller på motsvarande sätt våra överväganden och 
förslag för en stärkt hälso- och sjukvård i kommuner. 

I kapitel 9 analyseras konsekvenser av utredningens olika förslag. 
I kapitel 10 redogörs för ikraftträdande och förutsättningar för 

genomförande. 
I det avslutande kapitel 11 återfinns författningskommentarer till 

de författningsförslag som finns i kapitel 1. Dessa bägge kapitel bör 
alltså läsas tillsammans. 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

2.3.2 Några centrala begrepp i betänkandet 

Anhörig och närstående 

SoL och HSL använder begreppet närstående på motsatta sätt. I SoL 
används närstående för att beskriva den enskilde som tar emot vård 
eller stöd. I HSL används begreppet närstående i stället för att 
beskriva den som har en nära relation till den enskilde som får hälso-
och sjukvård (patienten). 

Inom socialtjänstområdet benämns personer med nära relation 
till den enskilde i stället anhörig. 

I löptext använder vi som utgångspunkt anhörig eller annan 
närstående, för att visa på att det den som ger vård eller stöd också 
kan vara någon utanför den närmsta familjen eller släkten. 

Första linjens chef 

Med första linjens chef avser vi den närmaste chefen för den operativa 
verksamheten, som planlägger och leder den dagliga verksamheten 
samt ansvarar för personal. 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Med kommunal hälso- och sjukvård, eller kommunalt finansierad 
hälso- och sjukvård, avser vi den hälso- och sjukvård som kommunen 
är huvudman för. 

Kommunal primärvård 

Med begreppet kommunal primärvård avser vi den hälso- och 
sjukvård som kommunen är huvudman för (se kommunal hälso- och 
sjukvård), se även avsnitt 9.1.1 och 9.5.1. Formuleringen under-
stryker att den hälso- och sjukvård som kommunen kan vara huvud-
man för är vård på primärvårdsnivå. Begreppen ”kommunal hälso-
och sjukvård” och ”kommunal primärvård” är i princip utbytbara i 
detta betänkande. 
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

Omsorgspersonal 

Med ”omsorgspersonal” avses i detta betänkande de vårdbiträden,
undersköterskor och undersköterskor med specialistkompetens som 
jobbar i äldreomsorgen. 

Personcentrerad vård och omsorg 

Det finns ingen fastlagd definition av begreppet personcentrerad 
vård och omsorg, och inte heller av delarna i det begreppet, dvs. 
personcentrerad omsorg respektive personcentrerad vård. 

Kärnan i de olika beskrivningsmodeller som finns kan dock sägas 
vara ett förhållningssätt som innebär att se den enskilda personen, i 
dess kontext, och involvera och anpassa efter dennes behov och förut-
sättningar. 

Personcentrering handlar också om att ta tillvara den enskildes 
och anhörigas eller andras närståendes erfarenheter och kunskaper. 
Eftersom personcentrering alltid måste utgå från individen så betyder 
personcentrering i praktiken olika saker, i olika situationer, för olika 
individer. 

Personlig omvårdnad 

Med personlig omvårdnad avses hemtjänstinsatser som rör personen 
(dusch, påklädning mm) till skillnad från ”serviceinsatser” (städning,
tvätt och dylikt). 

I den mån begreppet omvårdnad förekommer ensamt avses hälso-
och sjukvård. 

Privat utförare/aktör 

Avser både vinstdrivande och ideella privata utförare/aktörer inom 
vård och omsorg. 

73 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

  

           
            

          
        

  

 
   

         
        

     
  

        
        

         
 

          
   
     

    
        

       
        

             
       

     
        

     
      

      
      

              
      

 
            

Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

Vård och omsorg 

I betänkandet används det fasta uttrycket vård och omsorg när både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård avses. I den mån de ingående orden 
används ensamma avser ”vård” i detta betänkande enbart hälso- och 
sjukvård och begreppet ”omsorg” används uteslutande för socialtjänst. 

2.4 Allmänna utgångspunkter för arbetet 

2.4.1 Pandemin satte ljuset på långvariga strukturella 
utmaningar i vården och omsorgen för äldre personer 

Vårt uppdrag gavs i en kontext med en pågående pandemi där 
majoriteten av de sjuka och avlidna återfunnits i den äldre delen av 
befolkningen. En pandemi som satte blixtbelysning på strukturella 
problem i äldreomsorgen. 

Det handlar om utmaningar kopplade till bemanning och kom-
petens, arbetsmiljö, kontinuitet och samordning. Det handlar också 
om tillgången till hälso- och sjukvårdskompetens, inklusive när det 
gäller sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser (se vidare 
i kapitel 3, 7 och 8). Ytterst handlar det om möjligheten att få en 
likvärdigt god tillgång till vård och omsorg av god kvalitet. 

Utmaningarna speglas också i att allmänhetens förtroende för 
äldreomsorgen är relativt lågt, och betydligt lägre än t.ex. för hälso-
och sjukvården. Det finns behov av att öka förtroendet för äldre-
omsorgen. Ett lågt förtroende kan bl.a. innebära en risk för att 
personer med behov av stöd och äldreomsorg inte ansöker om 
insatser eller att anhöriga tar på sig mer av det som det offentliga ska 
göra.8 Ett lågt förtroende kan också påverka viljan till en fortsatt 
solidarisk finansiering äldreomsorg och hälso- och sjukvård, vilket 
är grundläggande för att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå 
äldreomsorg eller hälso- och sjukvård som man har behov av. 

Dessa utmaningar kan dock inte sägas vara nya utan har, i lite 
olika skepnader, funnits under lång tid. Som vi kommer att se i 
historikavsnittet (se avsnitt 3.1) har systemet inte främst byggts 
utifrån en logik som är anpassad för de behov som följer med att vi 
når en högre ålder. Systemet har inte fungerat tillfredställande för 

8 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 93 f. 
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

äldre personer, och andra, som har behov av långvariga kontakter, 
och kontakter med flera olika delar av systemet. 

Dagens utmaningar vad gäller att säkerställa tillgång till medicinsk 
kompetens för äldre personer är alltså inte nya. Inte heller utma-
ningarna vad gäller balans mellan det sociala och det medicinska per-
spektivet eller att få till en fungerande samverkan. Ädelreformen i 
början av 1990-talet – som lade grunden för kommunernas hälso-
och sjukvårdsansvar – syftade bl.a. till att försöka skapa strukturer 
som skulle ge bättre förutsättningar att lösa dessa problem och ge 
möjligheter att skapa en sammanhängande vård och omsorg, utifrån 
individernas behov. 

Sammantaget pekar dock de kvarvarande strukturella problemen 
på att vi inte kan fortsätta arbeta på samma sätt som i dag. Den 
förändrade kontexten kräver en förändring också i våra arbetssätt 
om vi ska lyckas åtgärda problemen. Det behövs en omställning till 
mer proaktiva arbetssätt, utgående från individernas behov och 
önskemål, med höjd kompetens, stärkt kontinuitet och samverkan 
samt bättre arbetsmiljöer. 

De stora variationer i kvalitet och utfall som uppmärksammats i 
verksamheter pekar dock också på vilka möjligheter till förbättring 
och effektivisering det finns om vi kan komma till rätta med kvali-
tetsbristerna. 

2.4.2 Ett system som kan möta dagens och morgondagen 
behov och förväntningar 

Nya förutsättningar för vård och omsorg att navigera i 

Både den samhälleliga och den medicinsktekniska utvecklingen har 
lett till stora förändringar i ”vård- och omsorgslandskapet” under de 
senaste årtiondena. 

Det gäller t.ex. demografiska förändringar men även människors 
behov och förväntningar på att – utifrån egna förutsättningar och 
önskemål – få vara delaktiga och medskapande i sin egen vård och 
omsorg. Det gäller även en specialisering och utveckling av vården 
där vi kan ge alltmer specialiserad hälso- och sjukvård utanför sjuk-
husen, och i hemmen, ibland via digitala tjänster. 

Det har även skett en diversifiering av utförare, där en allt större 
andel av offentligt finansierad vård och omsorg för äldre nu tillhanda-
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hålls av olika privata utförare. Dvs. behovet av samverkan mellan 
flera olika professioner och organisatoriska enheter runt en enskild 
person har blivit allt större. Utvecklingen har också bidragit till en 
allt tydligare differentiering mellan huvudmannarollen och utförar-
rollen (dvs. motsvarande vård- eller omsorgsgivare) för kommuner 
och regioner. Något som bl.a. speglas i nyare lagstiftning på hälso-
och sjukvårdsområdet. 

Ökande medicinska behov bland äldre personer på särskilt 
boende och med hemsjukvård sätter fokus på frågor om vilken 
hälso- och sjukvård som ska kunna tillhandhållas såväl på särskilt 
boende som i ordinärt boende. Om sköra äldre personer ska slippa 
tillbringa tid på väg till och på sjukhus, för bedömningar och åtgärder 
som skulle kunna göras i deras hemmiljö med lika god kvalitet, så 
behöver tillgängligheten till kvalitativa medicinska insatser i dessa 
miljöer stärkas. Det förutsätter i sin tur ett stärkt samarbete mellan 
olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet. 

Vem är äldre och vem handlar uppdraget om? 

Själva begreppet ”äldre”, som skulle kunna vara en neutral term som
beskriver den senare delen av våra liv, har i dag för många kommit 
att bli kopplat till stereotypa och ofta negativt laddade föreställ-
ningar om åldrande och dess olika dimensioner. I offentlig debatt 
tenderar det att i princip enbart förknippas med nedgång av för-
mågor, förluster och en ökad risk att bli beroende av andra. Den 
gängse bilden av äldre och åldrande i vårt samhälle lyfter sällan fram 
att åldrande i sig kan ha något gott med sig som till exempel större 
erfarenhet, ökad självinsikt och mognad.9 Detta, och den ålderism 
som finnas i vårt samhälle (se avsnitt 3.2.1) bidrar troligen till den 
negativ laddningen kring att uppfattas tillhöra gruppen ”äldre”. 

Även den äldre befolkningen, sett ur ett generationsperspektiv, 
är dock väsentligen annorlunda i dag än för några årtionden sedan 
(och i stora delar annorlunda än den stereotypa bilden av ”äldre”).
På individnivå finns självfallet samma variation mellan individer som 
i andra åldersgrupper, men tittar vi generationsvis kan vi se vissa 
gemensamma drag och hur dessa förändras. 

9 DN debatt, Sjuttio är inte det nya femtio utan i stället något mer, 2021. 
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Dagens äldre är generellt mycket friskare och mer aktiva än 
tidigare generationer (även om hälsan är ojämlikt fördelad, se även 
avsnitt 3.2). Genom H-70 studierna10 vid Göteborgs universitet vet vi 
t.ex. att såväl kognitiva som fysiska funktionsförmågor samt kroppslig 
och psykisk hälsa har förbättrats för 70-åringar över tid. Studierna visar 
även på att personligheter förändrats över tid mellan generationerna, 
t.ex. är kvinnor och män mer lika i personlighetsdragen i senare 
årskullar. Likaså kan vi se att andelen 75-åringar som behövde hjälp 
med basala dagliga aktiviteter minskade från 17 procent till 4 procent 
mellan 1975–1976 och 2005–2006.11 

Det sker alltså på gruppnivå en förskjutning av åldern då vi 
behöver någon form av vård och omsorg från samhället. I dag är 
merparten av de som får insatser från äldreomsorgen över 80 år. Det 
är dock denna – relativt sett mindre grupp – av äldre personer, som 
har behov av stöd och hjälp som står i fokus för äldreomsorgen och 
för vårt uppdrag. 

Denna grupp, vår utrednings huvudsakliga målgrupp, utgör en 
relativt liten del av befolkningen av över 65 år (som är den statistiska 
gräns som vanligen används för att avgränsa gruppen äldre) och att 
vara äldre än 65 år är inte synonymt med att ha behov av äldre-
omsorg. 

Vårt samhälle behöver understödja en fortsatt utveckling mot allt 
fler friska och självständiga levnadsår efter 65 år för så många som 
möjligt. Dock är det samhällets uppgift att säkerställa att de äldre 
personer som har behov av vård, stöd och hjälp ska kunna få det, 
med god kvalitet och på tryggt, säkert och samordnat sätt. Det är i 
fokus för detta utredningsuppdrag. 

Behovet av ett inkluderande systemperspektiv 

Det har blivit tydligt att kommunerna, och den hälso- och sjukvård 
de har ansvaret för, i allt för hög grad kommit att hamna i utkanten, 
och ibland rent av exkluderas i den övergripande styrningen och 
utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sverige. Som såväl Social-
styrelsen som den tidigare utredningen Samordnad utveckling för 

10 H-70 studierna har sedan 1971 undersökt olika årskullar av 70-åringar, den första född 
1901-02 och den senaste född 1944. För mer information om studierna se: 
https://www.gu.se/forskning/h70-studierna-i-goteborg 
11 Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10), Rapport 21, 70 är det nya 50, 2020. 
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god och nära vård konstaterat, behöver den kommunala hälso- och 
sjukvården inkluderas som en fullt integrerad del av våra hälso- och 
sjukvårdssystem. 

En annan aspekt av att äldreomsorg och primärvård inte varit i 
fokus för styrning är en mindre förekomst av forskning och veten-
skapligt kunskapsunderlag på områdena. En viktig aspekt av att 
stärka äldreomsorg och den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården handlar därmed också om att stärka forskningen i och 
kring såväl äldreomsorg som primärvård, samt att skapa bättre 
dataunderlag, både när det gäller registerdata och kvalitativa data. 
Samtidigt kan vi inte låta det faktum att dessa områden blivit efter-
satta få fortsätta styra än i dag genom att låta frånvaro av evidens bli 
ett skäl att inte göra några förändringar. Vi behöver pröva nytt, och 
säkerställa att vi systematiserat och strukturerat följer upp, utvärderar 
och drar lärdomar på vägen. 

Vi bygger vidare på omställningen till en god och nära vård 

Ett viktigt steg på vägen mot att skapa bättre integrerade system som 
kan svara mot nuvarande och framtida behov och förväntningar har 
tagits genom att ett övergripande reformarbete initierats i den 
svenska hälso- och sjukvården. I november 2020 beslutade riksdagen 
att den svenska hälso- och sjukvården bör ställa om så att primär-
vården är navet. Omställningen till en god och nära vård är en flerårig 
strukturreform som berör hela hälso- och sjukvården och genomförs 
av både regioner och kommuner. Målet är bland annat att reformen 
ska öka tillgängligheten och kontinuiteten inom primärvården samt att 
patienten ska bli mer delaktig och få personcentrerad vård. Centrala 
perspektiv i omställningsarbetet är också ett stärkt fokus på hälso-
främjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande arbetssätt. 

Parallellt med de utredningar som legat till grund för omställ-
ningsarbetet mot en god och nära vård tillsattes också den utredning 
som fick i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen. I deras 
förslag till ny socialtjänstlag läggs också ett tydligare fokus på det 
förebyggande perspektivet och på tillgänglighet samt på bl.a. upp-
följning och en kunskapsbaserad socialtjänst. Förslagen bereds i 
Regeringskansliet (se vidare i avsnitt 2.4.3). 

78 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

  

        
          

       
      

        
        

       
  

           
            

      
           

        
    

     
       

    
         

     
         

       
   

 

       
        

      
   

        
      

      
        

SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

2.4.3 Vårt uppdrag är en pusselbit av många 

För att vi ska få en väl fungerande äldreomsorg och kommunal hälso-
och sjukvård av god kvalitet krävs ett långsiktigt och uthålligt 
utvecklings- och förbättringsarbetet inom en rad olika områden. 
Mycket sådant arbete är redan initierat eller pågående, bl.a. till följd 
av erfarenheter utifrån coronapandemin och utifrån den pågående 
omställningen mot god och nära vård. I avsnitt 3.3.3beskriver vi ett 
antal sådana initiativ vars genomförande är centralt också för att 
skapa rätt förutsättningar för våra förslag att få sin tänka effekt. 

Vi ser vårt arbete som en del i omställningen mot god och nära 
vård, och vi knyter an till det arbete som är påbörjat för att skapa ett 
samordnat, sömlöst stöd för individen, genom stärkt samverkan 
mellan olika huvudmän och aktörer. I detta arbete behövs både regler 
och kultur som understödjer förflyttningen mot den personcentrerade, 
nära vården och omsorgen. 

Vårt uppdrag är, som tidigare redogjorts för, inriktat på att ta 
fram författningsförslag för att tydliggöra och om nödvändigt 
skärpa vissa delar av regelverken för vård och omsorg för äldre. Det 
är en viktig pusselbit i arbetet med att åstadkomma långsiktigt 
hållbara förutsättningar för äldreomsorgen och säkerställa tillgången 
till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. En pusselbit som är avsedd att 
bygga vidare på och komplettera annat pågåendearbete. 

Relaterade utredningar 

De senaste åren har ett flertal utredningar av relevans för utveck-
lingen inom vård och omsorg för äldre levererat betänkanden och 
förslag. Flertalet av dessa, vilka tagits vidare i någon form, redogör 
vi för i anslutning till relaterade analyser i våra texter. 

Här redogör vi dock övergripande för tre centrala betänkanden, 
varav två inte innehöll förslag till förändringar i lagstiftning och där-
för inte tagits vidare i lagstiftningsprocessen, samt förslaget till ny 
socialtjänstlag, vilket ännu är under beredningen i Regeringskansliet. 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

Hållbar Socialtjänst. En ny socialtjänstlag 

Regeringen beslutade den 6 april 2017 (dir. 2017:39) att tillsätta en 
särskild utredare att göra en översyn av socialtjänstlagen, och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. Utredningen fick bl.a. i uppgift att se över 
och lämna förslag beträffande: 

– socialtjänstlagens struktur och konstruktion, 

– tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, 

– en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt före-
byggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet 
av individuella insatser, 

– socialtjänstens uppdrag, 

– socialtjänstlagens indelning i olika grupper, 

– en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst. 

Den 20 juli 2018 fick utredningen tilläggsdirektiv som bl.a. innebar 
ett förtydligat uppdrag att analysera och beakta vilken funktion en 
särreglering för äldre skulle ha (dir. 2018:69). 

Utredningens direktiv fastslog att de inte fick lägga förslag som 
var kostnadsdrivande eller ambitionshöjande. 

Den 24 april 2018 överlämnade utredningen delbetänkandet Ju förr 
desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). 

I augusti 2020 överlämnade utredningen betänkandet Hållbar social-
tjänst. En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Utredningen föreslog att 
en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen. Ambitionen har 
varit att lagen i större utsträckning ska återfå karaktären av ramlag 
och därmed även lämna större utrymme för helhetssyn på individen. 
Utredningen har därmed även övervägt att ta bort de bestämmelser 
för olika grupper som finns i nuvarande 5 kap. socialtjänstlagen. 
Detta bedömdes dock inte vara praktiskt genomförbart och i stället 
föreslog utredningen att lagen ska strukturerats så att nuvarande 
gruppindelning tonas ner. 

De större förslagen i betänkande kan övergripande sägas handla 
om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, om övergripande 
planering och planering av insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst 
och om möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående be-
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

hovsprövning. Det framhålls att förslagen tillsammans bildar en hel-
het i vilken de olika delarna är beroende av och förutsätter varandra. 

Vad gäller frågan om en särreglering för äldre ansåg utredningen 
att det för den socialt inriktade äldreomsorgen fanns flera fördelar 
med en fortsatt reglering i socialtjänstlagen. Vad en särlagstiftning 
för äldreomsorgen skulle innebära för äldre personer och deras när-
stående skulle bero på hur lagen utformas, t.ex. när det gäller vilka 
personer och insatser som lagen skulle omfatta. En äldreomsorgslag 
som avgränsas till socialtjänstområdet bedömdes till stora delar komma 
att dubblera socialtjänstlagen. En sådan lag skulle inte förändra förut-
sättningarna för en sammanhållen vård och omsorg om den inte också 
omfattade bestämmelser för hälso- och sjukvården. Utredningen 
bedömde därför att det behövdes ett fortsatt arbete för att se över 
hur lagstiftningen kan stärka både den sociala omsorgen för äldre 
personer och deras tillgång till en sammanhållen vård och omsorg 
med utgångspunkt i socialtjänstlagen och lagstiftningen för hälso-
och sjukvården. 

Utredningen lämnade några frågor utan ställningstaganden eller 
utredningsunderlag. Det gällde bl.a. uppdraget att se över om det 
finns behov av att införa ett krav på socialt ansvarig samordnare. 

Betänkandet har remitterats och bereds i Regeringskansliet. 

Vilja välja vård och omsorg 

I juni 2021 lämnade utredningen Nationell samordnare för kompe-
tensförsörjning inom vård och omsorg om äldre sitt betänkande, 
Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52). Där presenterades 
analyser, bedömningar och rekommendationer till kommunerna och 
till regeringen. En övergripande slutsats är att en ambitionshöjning är 
nödvändig – och att arbetet kan börja redan nu. Äldreomsorgslyftet 
ger förutsättningar att påbörja ett sådant långsiktigt arbete då ny och 
befintlig baspersonal får möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. 

Rekommendationerna till kommunerna strukturerades kring fyra 
områden 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

1. Förnya, behålla och utveckla kompetens. 

2. Stärk ledarskapet. 

3. Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö. 

4. Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst. 

Rekommendationerna till regeringen konstaterade att nationellt 
stöd behövs för fortsatt utvecklingsarbete – på kort och lång sikt. 
En konkret rekommendation var att överväga att inrätta ett kompe-
tenscentrum för utveckling av äldreomsorgen. 

Regeringen har därefter gett Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå 
hur ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg kan inrättas 
och organiseras vid myndigheten.12 Verksamheten förväntas påbörjas 
2023.13 

Äldreomsorgen under pandemin 

I december 2020 lämnade Coronakommissionen sitt första del-
betänkande, Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80). I detta 
redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de viktigaste 
orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland 
äldre personer i Sverige. Kommissionen menar att äldreomsorgen stod 
oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i 
strukturella brister vilka varit kända före virusutbrottet. Enligt kom-
missionen bedömning beror de strukturella bristerna i äldreom-
sorgens beredskap bl.a. på nedan listade orsaker. 

En fragmenterad organisation 

När smittan bröt ut på allvar fanns på nationell nivå ingen överblick 
över kommunernas beredskap för att kunna möta en pandemi. Det 
saknades också etablerade kanaler mellan t.ex. Socialstyrelsen och 
den kommunala hälso- och sjukvården liknande de upparbetade 

12 Regeringen (Socialdepartementet), Uppdrag om ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg, 
S2021/08232 (delvis). 
13 Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum för kompetenscentrum för vård och omsorg för 
äldrevård och omsorg för äldre. Inrättande av centrum vid Socialstyrelsen, 2022. 
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

kanalerna mellan myndigheten och den regionala hälso- och sjuk-
vården. 

Vidare framhålls att det behövs verktyg och upparbetade kanaler 
som säkerställer en operationell och kontinuerlig samordning mellan 
regioner och kommuner där varje aktör förmår se till helheten och 
investerar tillräckligt med resurser. Något som sannolikt kräver 
genomgripande förändringar i styrningen av äldreomsorgen inklusive 
den medicinska vården. 

Ett behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga 
arbetsförhållanden 

I detta avseende anför kommissionen att riksdag och regering måste 
se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och 
i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demens-
sjuka. Arbetsgivarna måste också förbättra förutsättningarna för 
ledarskap genom att se över ledningsstrukturer och organisering så 
att antalet medarbetare som en chef ansvarar för sänks väsentligt. 
Vidare måste arbetsgivarna förbättra anställningstryggheten och 
personalkontinuiten i äldreomsorgen samt kraftigt minska andelen 
personal med timanställning. 

Kommissionen framhåller även att trots ökade medicinska behov 
hos omsorgsmottagarna i Sverige är bemanningen med medicinskt 
utbildad personal generellt sett låg. De anser att den medicinska kom-
petensen inom äldreomsorgen behöver förstärkas och konstaterar att 
den nödvändiga ambitionshöjningen kan kräva stöd av statliga insatser. 

Ett otillräckligt regelverk 

Många smittskyddsåtgärder inom ramen för ett särskilt boende 
strider mot äldreomsorgens värdegrund och det är osäkert om den 
lagstiftning som finns ger utrymme för samtliga de åtgärder som 
behöver vidtas där. Kommissionen menar att lagstiftaren måste 
säkerställa att det i äldreomsorgen finns lagliga möjligheter att vidta 
de åtgärder som krävs för att skydda omsorgsmottagarna vid en 
pandemi och i andra extraordinära krissituationer. 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

Hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång 
till medicinsk utrustning 

Kommissionen anser att den kategoriska uppdelningen mellan kom-
mun och region i fråga om läkaransvar inte ens i en normal situation 
framstår som en lämplig lösning, och i synnerhet inte i en kris där 
varje beslutsled och gränssnitt innebär en sårbarhet i sig. Kommis-
sionen anser därför att det bör vara möjligt för kommuner att anställa 
läkare. 

Kommissionen anser vidare att det vid varje särskilt boende bör 
finnas tillgång till sådan medicinsk utrustning att nödvändiga medi-
cinska insatser och en god palliativ vård kan ges på plats. Det gäller 
bland annat apparatur för att ge syrgas och näringslösning. Ett 
uppenbart skäl är att den boende då kan få tillgång till sådana insatser 
utan de påfrestningar en sjukhustransport och sjukhusvistelse kan 
innebära och en god lindrande (palliativ) vård kan ges på plats. 

2.4.4 Avgränsningar 

Även om det alltså finns en mängd relevanta kopplingar mellan vårt 
uppdrag och diverse olika områden och frågor så har vi utifrån vårt 
utredningsuppdrag och dess omfattning behövt klargöra vissa av-
gränsningar i fråga om vad som ryms inom vårt utredningsuppdrag. 
Nedan redogörs för dessa. 

Vi har ej specifika uppdrag om kompetensförsörjning 

Att säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är 
generellt en av de viktigaste åtgärderna för att kunna tillhandahålla 
en god och säker vård och omsorg, som motsvarar befolkningens 
behov och förväntningar. Detta är välkänt och det pågår en rad 
initiativ, också på nationell nivå, för att åtgärda befintliga problem (se 
avsnitt 3.3.2). Att framgång nås i det arbetet kommer vara avgörande 
även för att våra förslag ska kunna få hela den avsedda effekten. 

Vår utredning har dock inga utpekade uppdrag att lämna förslag 
för stärkt kompetensförsörjning och det är därmed ett område vi 
enbart berör genom våra förslag på reglering av äldreomsorgen och 
den kommunala primärvården. 
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Smittskydd och krisberedskap 

I samband med coronapandemin har behovet av adekvat kompetens 
och reglering inom såväl smittskyddsområdet som krisberedskap 
aktualiserats, så även i förhållande till kommunernas ansvar för vård och 
omsorg. Vår utredning har dock inga specifika uppdrag i dessa delar. 

Sådana uppdrag har givits till andra utredningar. I september 2021 
tillsattes en utredning för att göra en översyn av smittskyddslagen. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2023.14 

I februari 2021 överlämnade Utredningen om hälso- och sjuk-
vårdens beredskap (S2018:09) sitt slutbetänkande, med förslag för 
att stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap och mot-
ståndskraft.15 Förslagen bereds i Regeringskansliet. Baserat på utred-
ningens tidigare delbetänkande har också ett antal regeringsuppdrag 
givits till olika myndigheter, bl.a. ett uppdrag till Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna gällande kartläggning och stöd av den kommunala 
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap.16 

Personer med nedsatt beslutsförmåga 

En fråga som aktualiseras när man behandlar frågor om vård och om-
sorg till äldre personer, är hur man ska hantera situationer – kopplade 
till vård och omsorg – där en person inte har förmåga att fullt ut utöva 
sitt självbestämmande. 

Det saknas i dag generella och heltäckande regler i svensk rätt 
gällande i vilka situationer vuxna ska anses sakna förmåga, i rättslig 
mening, att fatta egna beslut om sin hälso- och sjukvård eller omsorg 
och vad som då ska gälla. Enligt en tidigare utredning bidrar detta till 
att det råder stor osäkerhet bland dem som berörs (enskilda och 
deras närstående, verksamheterna och personalen etc.) om hur situa-
tioner som involverar personer som inte kan göra ställningstaganden 
själva ska hanteras.17 

14 Dir 2021:68, Författningsberedskap inför framtida pandemier. 
15 SOU 2022:6, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga. 
16 Regeringskansliet (Socialdepartementet), Uppdrag gällande kartläggning och stöd av den 
kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap, 2021. 
17 SOU 2015:80, Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning, 
s. 28. 
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Om uppdraget och dess genomförande SOU 2022:41 

Vår utredning instämmer i behovet av ett tydligare regelverk på 
området, såsom framfört av tidigare utredningar.18 Inte minst utifrån 
den ökande förekomsten av demenssjukdomar bland äldre personer 
(se avsnitt 3.2.2.). Att utreda utformning och lägga fram förslag på 
ett sådant regelverk är dock inte en fråga som ryms inom vårt 
aktuella utredningsuppdrag. 

Primärvård i fokus 

Vårt uppdrag när det gäller hälso- och sjukvård fokuserar på den 
kommunala hälso- och sjukvården som ges på primärvårdsnivå, samt 
de läkarinsatser på primärvårdsnivå som regionerna ansvarar för att 
erbjuda till patienter med kommunal primärvård. För att även äldre 
och andra personer med kommunal primärvård ska få en likvärdig 
tillgång till hälso- och sjukvård krävs även en välfungerande sam-
verkan mellan primärvården och den specialiserade vården. Detta 
gränssnitt berörs därmed delvis i våra analyser, men vårt uppdrag på 
hälso- och sjukvårdsområdet handlar om vård på primärvårdsnivå. 

Regelverk som styr möjligheter att dela information 

Olika hinder – såväl regleringsmässiga som tekniska – för att dela 
information mellan olika vårdgivare och mellan vård- och omsorgs-
givare medför i sin tur utmaningar för att uppnå en integrerad vård 
och omsorg. Även detta är ett välkänt strukturellt problem, och 
riksdagen har nyligen beslutat om en proposition om sammanhållen 
vård- och omsorgsdokumentation. Parallellt har E-hälsomyndigheten 
haft ett uppdrag att analysera och föreslå hur de legala möjligheterna 
till sammanhållen journalföring kan nyttjas i så stor utsträckning som 
möjligt i hälso- och sjukvården (se vidare avsnitt 3.3.3). 

Detta är alltså ett område som nyligt är utrett av andra, där vår 
utredning inte har särskilda uppdrag. Vi ser dock att en utveckling 
utifrån bägge de nämnda initiativen kommer vara centralt för att 
skapa bättre förutsättningar för en integrerad vård och omsorg. 

18 Jfr SOU 2015:80, Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forsk-
ning; SOU 2020:14, Framtidens teknik i omsorgens tjänst. 
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SOU 2022:41 Om uppdraget och dess genomförande 

Vårt uppdrag omfattar inte tandvårdslagstiftningen 

Utredningens uppdrag att ta fram lagförslag utgår tydligt ifrån 
gällande lagstiftning på Socialtjänstområdet samt hälso- och sjuk-
vårdsområdet. Tandvård styrs av annan lagstiftning, vilken inte faller 
under vårt utredningsuppdrag att utreda.19 

I vårt arbete har vi dock utgått från att munhälsa ofrånkomligen 
är en integrerad del av vår hälsa, som påverkar övriga delar. Vilket 
behöver beaktas i förhållande till t.ex. behovet av kompetens inom 
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 

Jämlik vård och omsorg i ett decentraliserat system 

En central utgångspunkt i våra direktiv är behovet av större tydlighet 
om uppdraget för äldreomsorgen, men även den kommunala hälso-
och sjukvården. Detta ses som centralt för att kunna säkerställa en 
jämlik vård och omsorg av god kvalitet. 

Nuvarande variationer i utfall på centrala indikatorer såsom 
oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar, fallolyckor eller andel 
personer 75 år och äldre med olämpliga läkemedel20 kan inte för-
klaras eller rättfärdigas utifrån ett behov av att anpassa till lokal 
kontext utifrån storlek eller geografisk och demografisk kontext. 
Denna situation understödjer behovet av att förtydliga regelverket 
och tydliggöra vad som åligger huvudmän respektive vård- och om-
sorgsgivare. 

Det är dock inte vår uppgift utreda ansvarsfördelningen mellan 
huvudmän, eller det kommunala självstyret. Våra förslag utgår därmed 
från befintlig ansvarsfördelning och fortsatt kommunalt självstyre. 

19 Tandvården har nyligt varit föremål för en översyn, se SOU 2021:8, När behovet får styra –
ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Förslagen bereds i Regeringskansliet. 
20 Jfr Socialstyrelsens öppna jämförelser för Vård och omsorg för äldre. 
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3 Kontext 

I detta kapitel ges en mer övergripande kontext till våra analyser och 
förslag som följer i senare kapitel. Först gör vi en kort historisk till-
bakablick, därefter beskrivs behov och förväntningar på vård och 
omsorg för äldre personer i dag. 

Därefter redogör vi för några olika strukturella förutsättningar 
för utvecklingen av vård och omsorg för äldre, vilka oundvikligen 
kommer påverka möjligheterna att fullt ut nå den tänkta potentialen 
i våra förslag. Områden där vi inte har uppdrag att lämna förslag, 
men där många initiativ pågår, vilket beskrivs. 

Kapitlet avslutas med en internationell utblick. 

3.1 Historik 

Den vård och omsorg som samhället erbjuder äldre personer speglar 
den kunskap och de värderingar som samhället vid en viss tid har kring 
åldrandet samt vilka behov som behöver uppfyllas. 

Äldreomsorgens framväxt och utveckling i Sverige har nyligt 
beskrivits av andra statliga utredningar bl.a. Coronakommissionen.1 

Här görs därmed ingen heltäckande genomgång, men väl en redo-
görelse för några centrala utvecklingslinjer som vi bedömer vara av 
betydelse för en gemensam utgångspunkt gällande dagens vård och 
omsorg för äldre personer. 

1 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin; SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg –
En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. 
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Kontext SOU 2022:41 

3.1.1 Fokus på möjligheten att försörja sig 

Fattigstugorna 

Den svenska äldreomsorgen har sitt ursprung i äldre tiders fattig-
vård. Dess uppgift handlade framför allt om att tillhandahålla ”livets
nödtorft” i form av tak över huvud och mat på bordet. 

Redan på slutet av 1500-talet reglerades lokalsamhällets ansvar för 
personer som inte kunde klara sig själv (inklusive äldre personer).2 

I samband med kommunreformen 1862 gick detta ansvar över från 
socknen till kommunerna.3 Det var dock fortsatt en fråga om för-
sörjning snarare än det vi med dagens mått mätt skulle kalla vård eller 
omsorg. 

Det var först i början av 1900-talet som man i den socialpolitiska 
debatten började diskutera hur en äldreomsorg skulle utvecklas, t.ex. 
att omsorgen om de äldre och fattigvården skulle skiljas åt.4 Den 
första större reformen för äldrevården kan sägas ha kommit i och 
med 1918 års fattigvårdslag. Där fastslogs att samtliga kommuner 
måste kunna erbjuda plats för behövande åldringar på särskilda 
ålderdomshem. 

Kronikervården 

Givet att äldre personer utgjort den större andelen av gruppen per-
soner med kroniska sjukdomar så behöver en historisk översikt även 
uppmärksamma vården av kroniskt sjuka. Eller snarare frånvaron av 
den, eftersom den svenska sjukvården historiskt sedan 1700-talet 
utvecklats ur och fokuserat på akutsjukvården.5 

Sjukvården var länge inriktad på de patienter som kunde förvän-
tas återfå sin förvärvsförmåga. De kroniskt sjuka, de som inte kunde 
botas och därmed förväntas bidra till produktionen i samhället, var 
länge aktivt uteslutna från sjukhusvården. Det var öppenvården, 
främst genom provinsial- och stadsläkarna, som fick hantera de 
kroniskt sjuka. Även de prioriterade dock de akuta, epidemiska 

2 Grafström M, Sundström G, Fattigvården och framväxten av dagens offentliga äldreomsorg-
exemplet Daretorp, Jönköping University School of Health and Welfare Working Paper 
No. 04, 2015. 
3 Prop 1979/80:1, Om socialtjänst. 
4 Thorslund M, Åldrandet och äldreomsorgens utveckling, i Socialmedicinsk tidskrift 5–6/2010. 
5 Socialstyrelsen, Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar. Lägesrapport 
2015, 2015. 
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SOU 2022:41 Kontext 

infektionssjukdomar som utgjorde det dominerande inslaget i då-
tidens sjukdomspanorama. 

I praktiken blev det i hög grad den kommunala fattigvården som 
kom att härbärgera många av dessa fattiga personer med kronisk 
sjukdom, trots att ålderdomshemmen inte var avsedda för att ge den 
typen av medicinsk vård. 

Först genom 1927 års beslut om inrättande av (sjuk)hem för 
kroniskt sjuka bröts trenden med denna uteslutning, som det i 
praktiken kommit att handla om, från sjukvården. Förbudet mot att 
ta in personer med kronisk sjukdom på lasarett kvarstod dock.6 

3.1.2 Stärkt individperspektiv i det offentliga åtagandet 

Det var först efter andra världskriget som såväl de politiska som 
ekonomiska förutsättningarna fanns på plats för större satsningar på 
såväl äldre personer som de med kroniska sjukdomar. 

1948 höjdes pensionerna för att göra det möjligt för fler att klara 
sig utan hjälp av närstående eller från fattigvården. Samtidigt blev 
ansatsen att kraftigt bygga ut ålderdomshemmen. Man beräknade att 
ungefär var tionde ålderspensionär skulle behöva en plats. Ålder-
domshemmets karaktär av passiv tillvaro och dålig bostadsstandard 
skulle dock förändras till det bättre. 

Från fattigvård till socialtjänst 

Från mitten av femtiotalet och framåt kan vi se hur individens behov 
och önskemål successivt får mer utrymme i lagstiftningen. 

1957 trädde socialhjälpslagen i kraft, vilken ersatte fattigvårdlag-
stiftningen. Den nya socialvårdens ansvarsområde var mer vidsträckt 
än den tidigare fattigvårdens; den hade högre ambitioner och skulle 
agera aktivt och förebyggande på sociala problem.7 Samma år beslu-
tade riksdagen om riktlinjer för ålderdomshemmen. Där angavs att 
vården måste respektera den äldres integritet, intressen och indi-
viduella önskemål samt i största möjliga utsträckning inriktas på att 

6 Socialstyrelsen, Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar. Lägesrapport 
2015, 2015. 
7 Socialstyrelsen, Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar. Lägesrapport 
2015, 2015. 
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Kontext SOU 2022:41 

de äldre skulle få leva ett oberoende liv så länge som möjligt i sina 
egna hem.8 

Socialhjälpslagen (och flera andra lagstiftningar) ersattes i sin tur 
1980 av socialtjänstlagen. I propositionen angavs då att målen inom 
äldreomsorgen var självbestämmande och normalisering. Servicen som 
den äldre väljer skulle ges utan ingrepp i den personliga integriteten.9 

Från vårdhem till hemvård – kvarboendeprincipen gör sitt intåg 

Den stora utbyggnaden av ålderdomshemmen under efterkrigstiden 
kom att ifrågasättas. Bl.a. av framväxande pensionärsorganisationer 
och av debattörer, som Ivar Lo-Johansson. Under parollen ”hem-
vård i stället för vårdhem” kritiserades den anstaltsvård som bedrevs 
på dåtidens ålderdomshem och man debatterade för en mer human 
vård av äldre.10 Ingen skulle tvingas till en institution bara för att man 
var gammal och hade behov av stöd, utan i högre grad få möjlighet 
till stöd att bo kvar i den egna hemmiljön och sammanhanget. 

Denna linje kom att få visst genomslag i den ”Åldringsvårds-
utredning” som presenterades i mitten av 50-talet, i vilken kvar-
boendeprincipen lanserades. Äldre personer skulle nu i första hand 
få stöd och åtgärder för att kunna leva ett oberoende liv så länge som 
möjligt i sina egna hem. Denna princip har sedan dess varit väg-
ledande för utformningen av svensk äldreomsorg. 

En ytterligare utveckling som bidrog till att möjliggöra kvar-
boende var framväxten under 1950-talet av hemtjänst. Civilsam-
hällesorganisationer som Röda Korset och husmodersföreningar var 
först med att erbjuda denna typ av tjänst, som sedan också kom att 
erbjudas av kommunerna. Vanligen var det hemmafruar som utförde 
den.11 

8 Prop. 1957:38, Angående vissa frågor rörande åldringsvården, s. 60 ff. 
9 Prop. 79/80:1, Om socialtjänsten del A. 
10 Grafström M, Sundström G, Fattigvården och framväxten av dagens offentliga äldreomsorg -
exemplet Daretorp, Jönköping University School of Health and Welfare Working Paper No. 04, 
2015; Johansson, I-L, Ålderdoms-Sverige, 1952. 
11 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 56. 

92 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

  

    
       

       
        

        
         

          
       

    
      

    
  

 

   

 

        
        

       
     

         
            

       
      

  

   

     
         
       

 
           

  
        
        

SOU 2022:41 Kontext 

Kronisk sjukdom inkluderas i landstingens ansvar 

Utredningarna som låg bakom förändringarna av äldrevården i 
början och mitten av förra seklet satte också fokus på de personer 
bland de äldre som var kroniskt sjuka. Att dessa personer först 
skildes ut och bereddes plats inom sjukvården ansågs vara en förut-
sättning för inrättandet av en kommunal åldringsvård. Genom en 
ändring i sjukhuslagen fick landstingen 1951 till slut ett tydligare 
ansvar även för vården av kroniskt sjuka personer. Kronisk sjukdom 
jämställdes då med övrig kroppssjukvård och förbudet mot att ta in 
personer med kronisk sjukdom på lasarett slopades.12 

I praktiken blev dock gränsen mellan kommunernas ålderdoms-
hem och landstingens kronikervård inte så tydlig. På ålderdoms-
hemmen kunde fortsatt personer bo som var lika sjuka som i lands-
tingens kronikervård.13 

3.1.3 Vård och omsorg för äldre ökar i omfattning 

Äldreomsorg 

För att svara mot den växande andelen äldre i befolkningen skedde 
mellan 1960–80 en stark expansion av äldreomsorgen, både vad gäller 
institutioner och hemtjänst. Ålderdomshemmen blev dock återigen 
ifrågasatta bl.a. utifrån att de äldre blev ensamma och isolerade. 
Trenden gick efter hand alltmer mot ett ifrågasättande av institu-
tionsvård (inte bara för äldre) och en ökad betoning av den personliga 
integriteten. Servicehus bemannade med såväl omsorgs- som hälso-
och sjukvårdspersonal byggdes, där trygghet skulle förenas med 
frihet och självständighet.14 

Vård av personer med kronisk sjukdom 

Inte bara äldreomsorgen expanderade under denna tid utan även 
landstingens vård av personer med kronisk sjukdom. Det blev allt 
tydligare att denna grupp till övervägande del bestod av just äldre 

12 Socialstyrelsen, Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar. Lägesrapport 
2015, 2015. 
13 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 55. 
14 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 57. 
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Kontext SOU 2022:41 

personer och att både gruppen och behandlingstiderna växte. Detta 
till följd av bl.a. bättre levnadsstandard och ett förändrat sjukdoms-
panorama samt nya behandlingsmöjligheter. Utbyggnaden av vård-
platser för kroniskt sjuka var under 1960–1970-talen större än på 
något annat vårdområde. Samtidigt började dock trenden så smått 
svänga, från den rådande ”slutenvårdsideologin” mot ett större fokus
på den öppna vården, inklusive hemsjukvård. 

Hemsjukvårdens intåg 

Hemsjukvårdens utbyggnad i slutet av 1940-talet var ett direkt 
resultat av beslutet att överföra sjuka äldre personer från den kom-
munala åldringsvården till den landstingsanslutna sjukvården. När 
det inte fanns tillräckligt med vårdplatser gav landstingen i stället s.k. 
hemsjukvårdsbidrag, ofta till anhöriga. Det som initialt kanske 
främst sågs som en övergångslösning kom dock att bli en permanent 
lösning och en del av utbyggnaden av den öppna vården. 1971 hade 
hemsjukvården passerat den slutna vården i omfattning. Antalet 
kroniskt sjuka som vårdades i hemmet var då 37 000 medan antalet 
långvårdsplatser uppgick till 34 000.15 

Under 1980-talet kom en kartläggning som pekade på att problem 
att få hemtjänst och hemsjukvård utanför kontorstid medförde att 
personer ”tvingades” flytta till ålderdomshem eller långvård. Detta 
bidrog till att såväl kommunernas hemtjänst som landstingens 
hemsjukvård byggdes ut så att insatser kunde ges dygnet runt.16 

3.1.4 Ädelreformen – En ambition att integrera sociala 
och medicinska perspektiv 

Den senaste stora reformen när det gäller vård och omsorg för äldre, 
allmänt kallad Ädelreformen, trädde i kraft den 1 januari 1992. Då 
fick kommunerna ett samlat ansvar för långvarig service, hälso- och 
sjukvård och socialtjänst till äldre och personer med funktionsned-
sättningar. Kommunerna blev alltså huvudmän även för delar av 
hälso- och sjukvården. 

15 Socialstyrelsen, Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar. Lägesrapport 
2015, 2015, s. 27–30. 
16 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 58. 
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Med sikte på integrering av social och medicinsk kompetens 

Reformen föranleddes i hög grad av problem kopplade till oklar 
ansvars- och uppgiftsfördelning och brist på samverkan mellan kom-
muner och landsting, allt fler medicinskt färdigbehandlade patienter 
i sjukvården som inte kunde komma hem samt ökade kostnader 
p.g.a. allt fler äldre patienter. Det fanns också en värdekonflikt där 
den kommunala sidan hade ett socialt perspektiv och landstingssidan 
ett medicinskt perspektiv på hur vården skulle bedrivas.17 Genom 
reformen ville man skapa bättre möjligheter att integrera de sociala 
och medicinska perspektiven: 

En utgångspunkt är att den uppgiftsfördelning mellan sociala och medi-
cinska insatser som nu tillämpas inte är ändamålsenlig. Människors 
behov av service och vård är sammansatta och skiftar över tiden. Hjälp-
behoven låter sig inte enkelt delas in i medicinska och sociala insatser. 
Enligt min mening bör social och medicinsk kompetens integreras 
genom att yrkesroller och arbetsorganisation inom socialtjänsten och 
delar av hälso- och sjukvården samordnas.18 

I propositionen som låg till grund för reformen framhölls också att 
det inte fanns någon motsättning mellan behovet av en vidareut-
vecklad medicinsk kompetens och det sociala synsätt som var ut-
gångspunkt för reformen. Ett socialt synsätt borde utgöra grunden 
för den dagliga omsorgen. Samtidigt var det viktigt att det fanns 
kvalificerad medicinsk kompetens nära tillgänglig för den kommunala 
organisationen och vikten av integration och helhetssyn betonades.19 

Kommunernas ansvar efter Ädelreformen 

I samband med reformen övertog kommunerna bl.a. ansvaret för och 
driften av sjukhem och andra vårdinrättningar för somatisk långtids-
sjukvård. Kommunerna blev också skyldiga att inrätta särskilda 
boendeformer, till vilket räknades bl.a. ålderdomshem, servicehus, 
gruppboende och de sjukhem som kommunerna övertog i samband 
med reformen. De blev även ansvariga för att erbjuda hälso- och 
sjukvård (exklusive läkarinsatser) i dessa särskilda boendeformer och 
i dagverksamheter. 

17 Socialstyrelsen, Ädelreformen slutrapport, 1996. 
18 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm., s. 57. 
19 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm., s. 135f. 
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Kontext SOU 2022:41 

Även om sjukhemmen och andra inrättningar för somatisk lång-
tidssjukvård hade kategoriserats som sjukhus och en del av den 
slutna vården klargjordes att dessa efter överförandet till kom-
munerna inte längre var att anses som sjukhus i rättslig mening, utan 
som en särskild boendeform för service och omvårdnad. Den sjukvård 
som skulle erbjudas där var därmed att ses som öppen sjukvård.20 

Kommunerna fick vidare möjlighet att bedriva hemsjukvård, och 
att efter överenskommelse med landstinget21 ta över ansvaret att 
erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). 

I elva län övertog kommunerna ansvaret för hemsjukvård direkt i 
anslutning till Ädelreformens genomförande. 

Den ansvarsfördelning som Ädelreformen lade grunden för när 
det gäller vård och omsorg för äldre är i allt väsentligt den som fort-
satt gäller i dag. För vidare beskrivning av gällande rätt inom social-
tjänst respektive hälso- och sjukvården hänvisas därmed till kapitel 5 
respektive kapitel 6. 

En grundläggande förändring i det svenska vård- och omsorgs-
landskapet som skett succesivt från Ädelreformen och framåt be-
höver slutligen nämnas. Det faktum att antalet utförare av offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård och socialtjänst har vuxit betydligt, 
vilket bl.a. ställer ökade krav på samverkan. 

Att även kommunerna blev huvudmän och utförare av vissa 
hälso- och sjukuppgifter är en bidragande orsak. Därtill kom ökade 
möjligheter för huvudmännen att överlämna utförandet av hälso-
och sjukvården och socialtjänsten till privata aktörer. Genom lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV, infördes också 
möjligheten att införa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten och 2010 blev det obligatoriskt för regionerna i 
sin primärvård. 

20 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m., s. 52. 
21 Dvs. motsvarande dagens ”regioner”.
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SOU 2022:41 Kontext 

3.2 Behov och förväntningar på vård och omsorg 
i samband med åldrande 

3.2.1 Åldrande – en del av livet 

Alla åldras vi, från dagen då vi föds. Den är en naturlig del av livet. 
Vi lever också allt längre och förväntat antal friska levnadsår vid 65 
års ålder ökar. En fantastisk utveckling. Men hälsan är inte jämnt 
fördelad.22 Hur vårt åldrande blir och upplevs beror på många olika 
faktorer såsom kön, socioekonomiska förhållanden, etnicitet, funk-
tionsnedsättning, språk, könsidentitet och könsuttryck.23 Sedan mitten 
av 80-talet har skillnaderna i livslängd mellan olika socioekonomiska 
grupper i Sverige ökat.24 

Dagens äldre är generellt mycket friskare och mer aktiva än tidi-
gare generationer. På gruppnivå pågår alltså en förskjutning av åldern 
då vi går från stabil funktionsförmåga till avtagande funktionsförmåga 
och slutligen väsentliga förluster av funktionsförmåga. Lever vi till-
räckligt länge följer dock så småningom denna utveckling. 

För att vi ska få möjlighet att åldras på ett sätt som låter oss fort-
sätta vara och göra det vi själva värdesätter behövs olika insatser – av 
oss själva och av samhället – i olika skeden av vårt åldrande. Först 
åtgärder för att så långt möjligt främja friskfaktorer, förebygga olika 
kroniska tillstånd och flytta fram tidpunkten för inskränkningar i vår 
funktionsförmåga. Vi behöver samtidigt säkerställa att vi har system 
på plats för att identifiera sjukdomstillstånd när de uppstår och 
kunna sätta in rätt behandling eller kontrollmekanismer. När våra 
förmågor börja avta behöver vi få stöd från bl.a. hälso- och sjukvård 
i att så långt möjligt bibehålla förmågor, bota eller sakta ner sjuk-
domsförlopp, och så småningom att hantera långt framskridna 
kroniska tillstånd. Vi kan också behöva insatser från t.ex. äldre-
omsorg för att få stöd för att upprätthålla våra förmågor och få möj-
lighet att leva värdigt under slutet av våra liv.25 

22 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling årsrapport 2021, 2021, s. 41; Stockholms läns 
Äldrecentrum, StockholmSNAC2019. En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens 
omfattning i Stockholm stad 2019, 2020, s. 3. 
23 Myndigheten för delaktighet, Åtgärder på äldreområdet under perioden 2016–2020 
Redovisning av Sveriges genomförande av Madrid International Plan of Action on Ageing 
(MIPAA), 2021. 
24 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling årsrapport 2021, 2021, s. 41. 
25 WHO, ICOPE Implementation framework, 2019, s. 12. 
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Kontext SOU 2022:41 

Ålderism 

Trots den positiva utvecklingen med ökande medellivslängd och fler 
friska levnadsår så finns det fortsatt många som sitter med stereotypa 
föreställningar om de personer som i olika sammanhang betecknas 
som ”äldre”. Föreställningar som påverkar hur den som uppfattas vara 
äldre beskrivs och bemöts i olika sammanhang och frågan om ålderism 
lyfts allt oftare när frågor om äldre personer diskuteras. 

Ålderism handlar om fördomar och stereotypa föreställningar om 
ålder och konsekvenser av dessa genom diskriminering. Ålderism kan 
handla om att äldre personer är underrepresenterade i Sveriges riks-
dag, att äldre personer osynliggörs i mediernas rapportering, att 
äldre personer stereotypt betraktas som ensamma, sjuka, asexuella, 
förvirrade, beroende. Ålderism kan också handla om språkliga ut-
tryck och talesätt, som kan vara stereotypt negativa eller positiva. 
Det kan även handla om åldersgränser i lagstiftning som till exempel 
att personer som fyllt 65 år inte kan beviljas personlig assistans.26 

Problemet kan alltså både existera som stereotypa attityder och som 
diskriminerande bestämmelser och praktiker.27 Forskning om ålderism 
handlar vanligen om negativa föreställningar som riktas mot äldre men 
enligt vissa definitioner kan ålderism avse ålder över hela livsloppet.28 

Det finns olika teorier om vad som ligger bakom ålderism, för-
klaringar som lyfter faktorer såväl på individ- som samhällsnivå.29 På 
individnivå handlar det bl.a. om människors rädsla för åldrandets 
skörhet, beroende och död. Dvs. en slags beröringsskräck inför sjuk-
dom, funktionsnedsättningar och beroende som man hanterar 
genom att ta avstånd från eget och andras åldrande. Det medför att 
vi på olika sätt vill bekräfta bilden av äldre som annorlunda än oss 
själva (i detta fall ”oss icke äldre”). På samhällsnivå handlar teorierna 
bl.a. om olika typer av ändrade maktförhållanden, till de äldres nack-
del. Dessa beror t.ex. på den teknologiska utvecklingen som minskat 
värdet av äldres kunskap, urbaniseringen som försvagat familjeband 
och brutit upp traditionella hierarkier, ansvar och gemenskaper men 
även att den ökade överlevnaden har inneburit att äldre utgör en 
större andel av befolkningen, och kommit att ses som en kostnad. 

26 Fr.o.m. den 1 januari 2023 är åldersgränsen 66 år, se prop. 2021/22:181, Justerade ålders-
gränser i pensionssystemet och i kringliggande system, s. 51 och 112 f. 1; 2021/22:SfU25 och rskr 
2021/22:331. 
27 Andersson, L, Ålderism, 2008. 
28 Jönsson, H, Perspektiv på ålderism, Lund, 2021. 
29 Jönsson, H, Perspektiv på ålderism, Lund, 2021. 
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SOU 2022:41 Kontext 

De finns även teorier om att samhället organiseras på ett sätt som 
gör människor i olika åldrar till främlingar för varandra och påverkar 
möjligheten till identifikation. 

Vittnesmålen om ålderism påminner oss om att det finns ett 
behov av att synliggöra och slå hål på fördomar och stereotypa före-
ställningar. Samt att se och möta varje individ – oavsett ålder- utifrån 
dess enskilda situation, behov, förutsättningar och preferenser. 

3.2.2 Vård och omsorgsbehov hos äldre personer 

Behoven varierar 

Åldrandet varierar alltså mycket från person till person. Förändringar 
i kroppen märks redan i medelåldern och med stigande ålder ökar 
risken för sjukdomar som ger funktionsnedsättningar. Men hälsan är 
ofta god i hög ålder. Faktorer som kan påverka hälsan positivt är t.ex. 
motion, näringsrik mat och social samvaro. 30 

De allra flesta som nyligen gått i pension klarar sig själva eller med 
hjälp av anhöriga eller andra närstående. Med stigande ålder ökar 
dock sannolikheten för att drabbas av olika sjukdomar som kan påverka 
livskvaliteten och funktionsförmågan och därmed leda till behov av 
vård och omsorg. 

Den fas i livet då behoven av vård och omsorg för många blir 
större benämns ibland som den fjärde åldern och ibland som att man 
ingår i gruppen äldre-äldre. Vid vilken ålder man blir ”äldre-äldre”
kan lika väl vara när man fyller 65 år som när man fyller 95 år. Det vi 
vet är att det inträffar tidigare för personer med kortare utbildning 
och lägre inkomst än för personer med hög utbildning och inkomst. 
Även personer med vissa funktionsnedsättningar eller sjukdomar 
kan tidigare inträda i den fas i livet när behoven av vård och omsorg 
blir större. 

Ökad multisjuklighet medför ökade samordningsbehov 

Bland personer som är 85 år eller äldre är det nästan 60 procent som 
har två eller fler kroniska sjukdomar. En kronisk sjukdom har ett 
långvarigt och ihållande förlopp eller är obotlig. Omhändertagandet 

30 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. Hälsa. 
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Kontext SOU 2022:41 

av personer med multisjuklighet ställer särskilda krav på vården och 
omsorgen. För dessa personer behövs ofta flera olika kontakter med 
vården och omsorgen och de har behov av långvariga relationer, med 
såväl olika professioner som vårdgivare och myndigheter (t.ex. olika 
specialister, allmänläkare, fysioterapeut, akutmottagning och hem-
tjänst). En utmaning då vården traditionellt är uppdelad efter olika 
discipliner och administreras av olika myndigheter.31 

Några vanliga hälsoproblem av betydelse för äldre personers 
hälso- och funktionstillstånd 

Hälso- och sjukvårdsbehoven hos personer som får kommunal vård 
och omsorg är i dag ofta omfattande, eftersom de många gånger har 
flera sjukdomar samtidigt eller kroniska sjukdomar. Det gäller såväl 
de med hälso- och sjukvård i särskilt boende som de i ordinärt boende. 

Några av de vanligaste förekommande sjukdomarna hos äldre 
personer är diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, stroke, 
KOL, depression och demenssjukdomar. Den vanligaste demens-
sjukdomen i Sverige är Alzheimers sjukdom.32 

Vanliga orsaker till behov av omfattande stöd från socialtjänst 
och hälso- och sjukvård är att äldre personer drabbas av en stroke 
eller allvarlig fallolycka, vilket ofta medför omfattande behov av 
rehabilitering.33 

Många äldre personer behöver även åtgärder för att förebygga 
och behandla trycksår, undernäring, fall, blåsdysfunktion och dålig 
munhälsa. Hörsel- och synförmåga påverkas också av åldrande. 

Nedan redogör vi lite närmre för några sjukdomar och andra 
hälsoproblem av betydelse för äldre personers hälso- och funktions-
tillstånd, och därmed deras eventuella behov av vård och omsorg. 

31 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, Multisjuklighet hos äldre personer, Om multisjuklighet. 
32 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen, 
Hälsa; Socialstyrelsen, Kommunal finansierad hälso- och sjukvård – en förstudie, 2019. 
33 Göteborg, FoU i Väst, Rätt stöd i rätt tid – en kartläggning av GR-kommunernas hälso-
främjande och förebyggande arbete för äldre och orsaker till varför äldre söker bistånd från äldre-
omsorg första gången, 2016, s. 6; Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre., Lägesrapport 2021, 
2021, s. 412; och Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre., Lägesrapport 2020, 2020, s. 54 f. 
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SOU 2022:41 Kontext 

Demenssjukdom 

Antalet personer med demenssjukdom i Sverige uppskattas till 
mellan 130 000 och 150 000.34 Majoriteten är kvinnor (59 procent), 
vilket dels beror på att kvinnor lever längre än män, dels på att 
demenssjukdomar är vanligare bland kvinnor än män.35 Ca 20 000 av 
dessa personer beräknas vara födda i ett annat land. Behovet av att 
utreda och ge vård och omsorg om personer som talar annat språk 
än svenska36 och som har demenssjukdom kommer att öka. Fram till 
2036 förväntas det ske en fördubbling av antalet utrikesfödda som 
lider av en kognitiv sjukdom.37 

Uppskattningsvis har runt 70 procent av boende på särskilda boen-
den en demenssjukdom. Ca hälften av alla personer med demens-
sjukdom bor i ordinärt boende och många har hemtjänstinsatser.38 

Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. 
Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla 
som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Antalet personer 
med demenssjukdom kommer att öka när det stora antalet personer 
som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder. Fram till år 2050 
förväntas antalet personer med demenssjukdom nästan fördubblas, 
vilket innebär en stor framtida utmaning för samhället.39 

Bristande basala kunskaper om demenssjukdomar är ett åter-
kommande problem både hos professioner i vård och omsorg och 
hos allmänheten.40 I primärvården kan det t.ex. leda till att demens-
sjukdom inte upptäcks och i särskilt boende kan det riskera att en 
person med demens inte får den vård och omsorg som hen behöver. 

34 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer – Utvärdering. Vård och omsorg vid demenssjukdom. 
Sammanfattning med förbättringsområden, 2018, s. 11. 

35 Skr, 2017/18:280, Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan, 2018, s. 9. 
36 Förmågan att tala svenska kan ha gått förlorad till följd av sjukdomen. 
37 Socialstyrelsen, En nationell strategi för demenssjukdom: underlag och förslag till prioriterade 
insatser till 2022, 2017, s. 71. 
38 Socialstyrelsen, Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012, 2014, s. 25. 
39 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer – Utvärdering. Vård och omsorg vid demenssjukdom. 
Sammanfattning med förbättringsområden, 2018, s. 11. 
40 Socialstyrelsen, En nationell strategi för demenssjukdom: underlag och förslag till prioriterade 
insatser till 2022, 2017, s. 57, 67. 
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Kontext SOU 2022:41 

Psykisk ohälsa 

Åldrandet innebär en ökad risk för psykisk ohälsa. Två av de vanligaste 
psykiska sjukdomarna hos äldre personer är depression och ångest-
syndrom. Även risken för suicid ökar med stigande ålder. Det är fram-
för allt bland män som risken ökar.41 

Äldre personer med psykisk ohälsa har ofta sammansatta och 
komplexa behov som kan kräva både somatiska och psykiatriska 
insatser, men det flesta äldre med psykisk ohälsa tar inte kontakt 
med hälso- och sjukvården och får därför ingen diagnos eller be-
handling. Det är av stor vikt att personal som har regelbundna kon-
takter med äldre personer med vårdbehov kan identifiera psykisk 
ohälsa hos de äldre.42 

Munhälsa 

Äldre personer har svårare att behålla en god munhälsa och före-
komsten av tandsjukdomar ökar med åldern. Det beror bl.a. på att 
salivavsöndringen minskar och att kariesframkallande bakterier ökar. 
Många personer över 65 år tar dessutom läkemedel som kan ge 
muntorrhet, vilket är en riskfaktor för sämre tandhälsa. Samtidigt 
ökar svårigheter att sköta tänderna, p.g.a. annan sjuklighet och funk-
tionsnedsättningar. Kontakten med tandvården riskerar att minska, 
vilket ställer högre krav på att munhälsan uppmärksammas vid annan 
vård- och omsorgskontakt.43 

En större andel äldre personer förväntas framåt ha behov av 
anpassad tandvård och munvårdsinsatser från vård- och omsorgs-
personal. Det medför ett ökat behov av kompetensutveckling för att 
upprätthålla en god munhälsa och munvård inom vård- och om-
sorgsverksamheter. I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för 
tandvård finns rekommendationer om att vård och omsorgspersonal 
bör få utbildning från tandvården i att ge sådant stöd.44 

41 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen, Hälsa. 
42 Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre. Uppföljning av vård och omsorg 
vid psykisk ohälsa hos äldre, 2018. 
43 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, Om munvård för äldre personer. 
44 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 33–35. 
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Undernäring 

Risken för undernäring ökar när vi åldras. Med undernäring följer en 
ökad risk för bl.a. fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion 
och nedsatt hjärt- och lungfunktion. Dessutom försvåras tillfrisk-
nandet vid sjukdom. Äldre personer med undernäring besöker också 
oftare vården, och har längre vårdtider med högre risk för komplika-
tioner och dödlighet, än välnärda äldre.45 

Det är därmed mycket viktigt att de måltider som serveras i 
äldreomsorgen håller hög kvalitet och är anpassade efter de äldres 
egna behov, vanor och önskemål. Det är också viktigt att personalen 
i hälso- och sjukvården, hemtjänsten och på särskilda boenden har 
kompetens att se förändringar eller att i samtal ta del av svårigheter 
och problem som kan bidra till att tecken på undernäring uppmärk-
sammas tidigt. 

Det behöver även finnas rutiner för hur personalen ska agera när 
de ser tecken på undernäring eller risk för undernäring och att de vet 
vem de ska kontakta. Många problem kopplade till undernäring kan 
förebyggas om socialtjänsten och hälso- och sjukvården samarbetar, 
utifrån sina olika synsätt och kompetenser. 

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om 
hur det går att förebygga och behandla undernäring.46 Som ett 
komplement till föreskrifterna finns även ett kunskapsstöd, som 
riktar sig till både hälso- och sjukvård och socialtjänst.47 

Felaktig läkemedelsanvändning 

Den vanligaste behandlingsformen för äldre personer är läkemedel. 
Personer som är 75 år eller äldre använder i genomsnitt knappt fem 
olika läkemedel. Sjukdom i kombination med åldersbetingade kropps-
liga förändringar gör äldre mer känsliga än andra för läkemedel. Äldre 
som är multisjuka och äldre som bor på särskilt boende på grund av 
sviktande funktioner eller olika sjukdomar använder i genomsnitt 
närmare tio olika läkemedel. Den omfattande läkemedelsanvänd-

45 Socialstyrelsen, Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård 
och socialtjänst, 2020, s. 8. 
46 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och 
behandling vid undernäring. 
47 Socialstyrelsen, Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård 
och socialtjänst, 2020. 
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ningen hos många äldre gör att risken för biverkningar ökar och att 
läkemedel påverkar varandra.48 Därför är det viktigt att rätt 
läkemedel används – i rätt doser – och att behandlingen följs upp och 
omprövas regelbundet. 

Ungefär var tionde akut sjukhusinläggning av en äldre person 
beror på läkemedelsbiverkningar. Biverkningarna orsakas oftast av 
läkemedel avsedda för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, blod-
förtunnande läkemedel, smärtstillande medel och diabetesmedel. 
Exempel på sådana biverkningar är fallolycka, svimning, magblöd-
ning och förvirringstillstånd.49 

Enligt IVO är felaktig läkemedelsanvändning en av de vanligaste 
orsakerna till att patienter skadas i vården. Lex Maria anmälningar 
om detta är vanligast inom kommunens primärvård i ordinärt boende. 

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.50 Där 
regleras t.ex. att vårdgivaren ska erbjuda de patienter som är 75 år eller 
äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läke-
medelsgenomgång vid såväl påbörjad hemsjukvård som inflyttning i 
särskilt boende. Patienterna som är 75 år eller äldre och som är ordi-
nerade minst fem läkemedel ska dessutom erbjudas en enkel läke-
medelsgenomgång minst en gång per år under pågående hemsjuk-
vård eller boende i en sådan boendeform eller särskilt boende som 
omfattas av 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen.51 

Fallskador 

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och 
konsekvenserna blir ofta allvarliga samt orsakar lång rehabilitering. 
Ett fall kan orsaka fysiska skador samt nedsatt rörlighet och funk-
tionsförmåga. Fall kan också medföra svåra konsekvenser som psykiska 
problem, rädsla, isolering, depression och ökat beroende av hjälp och 
stöd.52 

48 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 49–50; Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), Vad har IVO sett 2019?, 2020, s. 51. 
49 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, Läkemedel. 
50 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering 
av läkemedel i hälso- och sjukvården. 
51 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering 
av läkemedel i hälso- och sjukvården, 11 kap. 3 §. 
52 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022; Folkhälsomyndigheten, 
Statistik & rapportering; Region Stockholm, Folkhälsorapport 2019 - Stockholms län, 2019. 
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Andelen som faller ökar med stigande ålder, sämre hälsa och är 
högre för personer som bor på äldreboende eller är inlagda på sjuk-
hus.53 Riskfaktorer är bl.a. vissa typer av läkemedel, underliggande 
sjukdomar, låg kroppsvikt, muskelsvaghet och försämrad balans och 
gångsvårigheter. För att förhindra fall är viktiga åtgärder att konti-
nuerligt bedöma risken för fall och sätta in förebyggande åtgärder.54 

De faktorer som framkallar fallskador är välkända och studier 
visar att skadorna kan minskas med upp till 30 procent. Påverkbara 
faktorer som behöver utredas kan vara motorik, syn, kognition och 
beteende, sjukdomar och läkemedel, inkontinens, matvanor och 
undernäring samt miljö.55 

En tidig fallriskvärdering ska göras på patienter över 65 år och 
andra vuxna som har neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd. 
Om det finns en förhöjd fallrisk ska ett antal obligatoriska åtgärder 
sättas in i förebyggande syfte. Det är bland annat en fallriskut-
redning och planering av åtgärder.56 

Flertalet äldre personer som vårdas i sluten vård för fallskada är 
personer med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Majoriteten 
av alla dessa fall sker i den egna bostaden.57 

Hörsel- och synnedsättningar 

En fungerande kommunikation är avgörande såväl för möjligheten 
att kunna vara delaktig i en social kontext och samhället som i sin 
egen vård och omsorg. 

Utan fungerande kommunikation kan man inte heller säkerställa 
en patientsäker hälso- och sjukvård. För att en patient ska få rätt vård 
och behandling måste hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten 
kunna kommunicera med varandra. Patienter med vissa funktions-
nedsättningar, till exempel hörselskadade och blinda, har alltid rätt 
att få en tolk.58 

Hörselnedsättning är mycket vanligt bland äldre. Varannan person 
över 75 år har en påtaglig hörselnedsättning. Redan vid 65–74 år har 

53 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
54 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. 
Hälsa. 
55 SKR, Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre, 2020. 
56 Vårdhandboken, Fallprevention. 
57 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
58 Socialstyrelsen, Vem får göra vad. 
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en av tre en hörselnedsättning som påverkar möjligheterna att hänga 
med i samtal och ta del av vad som sägs i radio och tv.59 

Att fånga upp de som behöver hörselvård i tid är ett effektivt sätt 
att minska ohälsan bland äldre personer. Studier pekar t.ex. på att 
långtidsminnet slås ut i större utsträckning hos personer som har en 
hörselnedsättning än hos normalhörande, att hörselskadade löper 
större risk att utveckla demenssjukdomar samt att äldre hörsel-
skadade löper större risk att få försämrade kognitiva förmågor. 

Det är viktigt att personal som arbetar med äldre hörselskadade 
har kunskap om vad en hörselnedsättning innebär och hörsel-
skadades behov. T.ex. behöver de ha grundläggande kunskaper om 
hörapparater/hörhjälpmedel och vikten av en god hörmiljö. 

Det är även vanligt att få en synnedsättning, särskilt om man är 
äldre. Nedsättningen kan bero på brytningsfel, skador, ögonsjuk-
domar eller andra sjukdomar. Om man får en bestående synned-
sättning av den grad som inte kan förbättras med glasögon finns 
många olika synhjälpmedel som kan göra att man klarar sin vardag. 
Dessa kan t.ex. vara speciella, starkt förstorande läsglasögon; olika 
förstoringsglas; videoutrustning som gör det möjligt att kunna läsa 
och skriva även med starkt nedsatt syn; talande armbandsklockor; 
talböcker och utrustning för att laga mat.60 

Personer som arbetar med äldre med synnedsättning behöver ha 
kunskap om vad det innebär och vilka behov dessa personer kan ha. 
Det kan t.ex. röra sig om att tala om när man kommer in i ett rum 
eller lämnar det, att i förväg beskriva man ska göra när man hjälper 
personen eller att placera saker så att de inte blir ett hinder och en 
snubbelrisk. Samt att tala om när man flyttar på saker eller när något 
i omgivningen ändras.61 

3.3 Strukturella förutsättningar 

I detta avsnitt beskrivs några strukturella förutsättningar för äldre-
omsorgen och hälso- och sjukvården. Dessa kommer oundvikligen 
påverka möjligheterna att fullt ut nå den tänkta potentialen i våra 
förslag. Samtidigt är det inte områden där vi har uppdrag att lämna 
förslag. Vi bedömer därmed att det är av stor vikt att nödvändiga 

59 Hörsellinjen, Hörselnedsättning på äldre dar. 
60 Svenska Makularegistret, Allmänt om synnedsättning, 2021. 
61 Region Skåne, Tips till dig som är närstående till någon med synnedsättning, 2019. 
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åtgärder kopplat till dessa förutsättningar tas vidare parallellt med 
våra förslag. 

3.3.1 Demografi 

Förändringar i befolkningens storlek och sammansättning är en av-
görande faktor för såväl äldreomsorgen som hälso- och sjukvården. 
Det handlar inte bara om vilka behov som verksamheterna behöver 
kunna möta. Demografin har också stor betydelse för möjligheterna 
att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. 

Samtidigt är inte befolkningens ålderssammansättning den enda 
strukturella faktorn som påverkar efterfrågan på välfärden och 
möjligheterna att möta framtida behov. Det gör även t.ex. faktorer 
såsom socioekonomiska faktorer samt skattekraft och folkhälsa. 

En ökad andel äldre personer i befolkningen 

En ökande livslängd leder till en äldre befolkning. Mellan början av 
1990-talet och slutet av 2010-talet ökade medellivslängden från 
födelsen ökat från 80,41 till 84,73 år för kvinnor och från 74,81 till 
81,34 år för män.62 År 2020 var 20 procent av befolkningen i Sverige 
65 år eller äldre, och fram till 2050 beräknas detta öka till ca 
24 procent.63 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsframskrivning 
från april 2021 väntas den största ökningen de närmaste åren ske i 
åldersgruppen 80 år och äldre. Denna grupp väntas öka med 165 000 
personer, vilket motsvarar en ökning med ca 31 procent t.o.m. 2026. 
Till och med 2035 väntas denna åldersgrupp öka med ca 63 procent 
jämfört med 2019. Samtidigt väntas antalet personer i yrkesverksam 
ålder 20–69 år öka med endast ca 6 procent 2019–2035.64 

62 SCB, statistikdatabas, Tabell 5.23 – Återstående medellivslängd vid 0, 30 respektive 65 års 
ålder. 
63 SCB, Sveriges framtida befolkning 2021-2070, 2021, s. 225. 
64 Välfärdskommissionen, Välfärdskommissionens slutredovisning till regeringen 
(Finansdepartementet), 2021, s. 12. 
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Tabell 3.1 

2019–2026 
2019–2035 

Utveckling av olika åldersgrupper 2019–2026 och 2019–2035 

Procentuell utveckling 

0–19 20–69 70–79 80– Totalt 

1,3 2,3 2,1 31,1 3,5 
0,5 6,3 6,1 62,6 7.6 

Källa: Välfärdskommissionen/ SCB och Finansdepartementet. 

Dagens äldre har vuxit upp under andra och bättre förhållanden jäm-
fört med tidigare generationer och många har även högre utbildning 
och högre materiell standard. Många personer över 65 år fortsätter 
att arbeta och de flesta kan klara sig utan stöd från socialtjänsten 
fram till 80-årsåldern. 

I fokus för äldreomsorgens framtida utmaningar ligger alltså inte 
alla de kvinnor och män som fyllt 65 år utan framför allt dem i de 
allra äldsta åldersgrupperna. Det är personer 80 år och äldre som är 
de med stora vård- och omsorgsbehov. Denna grupp, 80 år och äldre, 
förväntas alltså fortsätta att öka. Denna mycket positiva utveckling 
ställer därmed samtidigt krav på välfärdens organisering och resurs-
tilldelning.65 

Ökning av utrikes födda 

Demografin påverkas även av migrationen. År 2020 var två miljoner, 
eller 20 procent, av Sveriges befolkning födda utomlands. De fram-
tida antagandena om migrationen är mycket osäkra, både på kort och 
på lång sikt. Det är högst troligt att nivån kommer att variera även i 
framtiden. Antalet och andelen utrikes födda beräknas dock på sikt 
fortsätta öka och år 2035 beräknas de motsvara ca 22 procent av 
befolkningen. 

Även i denna grupp ökar andelen äldre personer. År 1970 var ett 
fåtal procent av de som avled födda utomlands och år 2020 var det 
nästan 14 procent. År 2070 beräknas att mer än en fjärdedel av de 
som avlider är födda utomlands.66 Det ställer krav på en vård och 
omsorg som kan möta deras behov. För att kunna ge en person-

65 Skr 2017/18:280, Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan, 2018, s. 5. 
66 SCB, Sveriges framtida befolkning 2021-2070, 2021. 
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centrad vård och omsorg behöver behov relaterade till att personer 
har annan kulturell och språklig bakgrund särskilt beaktas. 

Hårdare konkurrens om personal till vård och omsorg 

Sysselsättningsprognoser 

Enligt huvudscenariot i SCB:s senaste sysselsättningsprognos (2018) 
beräknas förhållandet mellan totalbefolkningen och antalet förvärvs-
arbetande ligga på ca 2,1 under de kommande decennierna. 

Huvudscenariot bygger i första hand på antagandena att äldre i 
framtiden arbetar längre samt att utrikes föddas förvärvsfrekvenser 
ökar ju längre tid de har bott i Sverige. SCB räknar dock även med 
två andra scenarier, där varje person som förvärvsarbetar behöver 
”försörja” något fler personer i totalbefolkningen. Inom vissa om-
råden kommer skillnader mellan åldersgrupper i befolkningen att ha 
särskild betydelse för kompetensförsörjningen och öka konkurrensen 
om personalen. Det gäller inte minst socialtjänsten som behöver 
kunna möta behov hos bl.a. barn och äldre personer, två grupper där 
antalet personer väntas öka. SCB bedömer att efterfrågan fram till 
2035 på gymnasialt utbildad vård- och omsorgspersonal kommer att 
öka med 40 procent. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer 
omkring en tiondel av den utbildade personal som behövs inom 
området socialt arbete att saknas några år in på 2020-talet. 

Personalbehov inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

För att öka verksamheten i takt med de demografiska behoven krävs 
alltså betydligt fler sysselsatta inom vård och omsorg t.o.m. 2035, 
vid oförändrad personaltäthet och arbetssätt. Det är framför allt 
behoven inom äldreomsorgen men också inom hälso- och sjuk-
vården som ökar snabbt. Samtidigt har arbetslösheten stigit under 
coronapandemin och de som mist sitt arbete kan, efter att ha deltagit 
i utbildningsinsatser, bidra till att möjligheterna att rekrytera per-
sonal till välfärden förbättras. 67 

67 Välfärdskommissionen, Välfärdskommissionens slutredovisning till regeringen (Finansdeparte-
mentet), 2021. 
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Enligt senare befolkningsprognoser förväntas den demografiska 
utvecklingen de närmaste åren innebära en stabilisering av den 
demografiska behovsökningen på omkring 0,6 procent årligen. Det 
är en återgång till de nivåer som gällde under 2000-talets första 
decennium och en betydligt lägre ökningstakt än vad som gällde 
under 2010-talet. Det är också lägre än vad som förutsågs i befolk-
ningsprognosen från SCB 2018. I ljuset av detta beräknar SKR att 
inom äldreomsorgen och i omsorgen om personer med funktions-
nedsättning behöver arbetsstyrkan öka med ca 29 procent under 
perioden 2020–2030, om ingen förändring av arbetssätt sker.68 

Det kan noteras att Välfärdskommissionen i sin slutredovisning 
pekar på att det bör ses över om de prognoser som görs över väl-
färdens behov av personal är tillräckliga och om de bör utvecklas och 
samordnas.69 

3.3.2 Kompetensförsörjning 

En väl fungerande och ändamålsenlig kompetensförsörjning är en 
förutsättning för att verksamheterna inom äldreomsorg och hälso-
och sjukvård ska kunna leva upp till lagstiftningens bestämmelser 
och våra invånare få en god och säker vård och omsorg. 

Utmaningar och möjligheter 

Som framgår av analysen ovan (se avsnitt 3.3.1) innebär demografin 
kopplat till ökade behov, stora pensionsavgångar och en ansträngd 
rekryteringssituation stora utmaningar för huvudmännen när det 
gäller att säkerställa en effektivt organiserad vård och omsorg med 
rätt kompetens på rätt plats. 

Som vi sett ovan beror dock vård och omsorgsbehoven inte bara 
på befolkningens ålderssammansättning utan även t.ex. folkhälsa. 
I Sverige ökar såväl medellivslängd som förväntat antal friska levnads-
år vid 65 års ålder. År 2019 hade svenska kvinnor respektive män vid 
65 års ålder ca 16,6 respektive 15,9 förväntade friska levnadsår framför 

68 SKR, Ekonomirapporten, oktober 2021 – Om kommunernas och 
regionernas ekonomi, 2021. 
69 Välfärdskommissionen, Välfärdskommissionens slutredovisning till regeringen 
(Finansdepartementet), 2021. 
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SOU 2022:41 Kontext 

sig. Det är högst i EU.70 Jämför vi med EU-kontexten är det också en 
låg andel i åldersgruppen 65 år och äldre som uppger vissa begräns-
ningar vid dagliga aktiviteter, 11 procent. Att jämföra med 18 pro-
cent för EU som helhet.71 

Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande arbete 
har historiskt sett varit en stark gren för Sverige, och det har bl.a. 
bidragit till den höga medellivslängden och antalet friska levnadsår vi 
har i dag. Men man kan inte leva på gamla meriter, Sverige behöver 
ta nya grepp för att undvika eller skjuta upp så mycket av sjukdom 
och funktionsnedsättningar som är möjligt. Häri ligger en möjlighet 
att både minska mänskligt lidande och använda den gemensamma 
offentliga resursen på ett mer samhällsekonomiskt effektivt sätt. 

Brister i arbetsmiljö är en annan central utmaning för att rekrytera 
och behålla personal. Återkommande granskningar visar här på stora 
problem. Undersköterskor och annan personal i hemtjänst, hemsjuk-
vård och på äldreboenden var sjukskrivna dubbelt så många dagar 
som samtliga anställda, redan före coronakrisen.72 Olika stressreak-
tioner samt muskel- och ledbesvär som härleds till mycket hög 
arbetstakt, problem i relationer med kollegor och överordnade samt 
tunga arbetsmoment och lyft dominerar för sjukfrånvaron.73 

Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats i äldreomsorgen 2017–19 visade 
på omfattande och stora brister och risker i arbetsmiljön, i 87 pro-
cent av inspektionerna ställdes krav på förbättrande åtgärder. Vid 
uppföljning hade många förbättrande åtgärder vidtagits. Arbets-
miljöverket framhöll betydelsen av att inspektionen även omfattat 
den beslutande politiska, nivån samt förvaltningschefer eller styrelser. 
Ledningens engagemang ses som avgörande för att skapa de rätta för-
utsättningarna för personalen, såväl chefer som medarbetare, i äldre-

74 omsorgen. 
En annan utmaning är tillgång till statistik på nationell nivå över hur 

bemanningen ser ut, som underlag för t.ex. planering och prognoser. 
Socialstyrelsen saknar i dag möjlighet att följa bemanningen av olika 
yrkesgrupper i socialtjänsten, eftersom det i nuläget inte finns för-
fattningsstöd att samla in uppgifter på individnivå. Detta skiljer sig 

70 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling årsrapport 2022, 2022, s. 43. 
71 OECD, Sverige: Landprofil hälsa 2019, 2019. 
72 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2020, 2020. 
73 Arbetsmiljöverket, Projektrapport Äldreomsorgen 2017–2019, 2020. 
74 Arbetsmiljöverket, Projektrapport Äldreomsorgen 2017–2019, 2020. 
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Kontext SOU 2022:41 

från hälso- och sjukvården där registret över legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal (HOSP) kan användas för bl.a. prognosändamål. 

I dagsläget finns relaterade uppgifter om yrkesgrupper från SKR 
och SCB tillgängliga. T.ex. data från SKR:s Novemberundersökning 
och den årliga rapporten Personalen i välfärden, som till stor del baseras 
på SKR:s personal- och lönestatistik. Här ingår inte de privata vård-
givarna. Yrkesregistret hos SCB baseras däremot både på data från 
kommuner och privata utförare. 

Socialstyrelsen har i mars 2022 redovisat olika möjliga sätt att för-
bättra tillgången till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten. 
Flera av dessa kräver vidare utredning och myndigheten föreslår att en 
pilot genomförs med ett urval av yrkesgrupper inom socialtjänsten, 
inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet. 75 

Pågående initiativ 

Liksom den tidigare utredningen Samordnad utveckling för god och 
nära vård gör vi bedömningen att den påbörjade omstrukturering av 
hälso- och sjukvårdssystemet är nödvändig för att skapa förutsätt-
ningar för god arbetsmiljö och därmed för möjligheten att rekrytera 
och behålla dagens och framtidens medarbetare i hälso- och sjuk-
vården. Motsvarande gäller äldreomsorgen. 

Samtidigt är initiativ och åtgärder för att direkt adressera bemanning 
och kompetensförsörjning lika nödvändiga. Nedan beskrivs några 
initiativ på nationell nivå vilka vi bedömer vara centrala delar i det på-
gående arbetet för en stärkt kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg för äldre personer. 

Äldreomsorgslyftet 

Regeringen har bedömt att det finns behov av att stödja kommunerna i 
syfte att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre och 
genomför därför äldreomsorgslyftet. Satsningen presenterades av 
regeringen i maj 2020 och innebär att staten finansierar kostnaden för 
den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till bl.a. vård-
biträde eller undersköterska. SKR och Kommunal har en överens-

75 Socialstyrelsen, Förbättrad tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten. Slut-
rapport mars 2022, 2022. 
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SOU 2022:41 Kontext 

kommelse om äldreomsorgslyftet kopplat till den del av satsningen som 
rör utbildning till undersköterska och vårdbiträde. Den beskriver hur 
man lokalt ska hantera äldreomsorglyftet.76 

Från 2021 vidgades satsningen till att även omfatta andra kompe-
tenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre samt möj-
lighet för första linjens chefer att utbilda sig på betald arbetstid. Äldre-
omsorgslyftet omfattade ca 3,4 miljarder kronor för 2021 och beräknas 
omfatta 1,7 miljarder kronor per år för 2022 och 2023.77 

Skyddad yrkestitel för undersköterskor 

I juni 2021 beslutade riksdagen att det ska införas en skyddad yrkes-
titel för yrket undersköterska. Endast den som har ett bevis om rätt 
att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. Den som saknar ett sådant bevis ska inte 
heller få använda en titel som kan förväxlas med yrkestiteln under-
sköterska. Grunden för att få en skyddad yrkestitel kommer att vara 
det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgs-
program. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2023.78 

Övergångsbestämmelser gäller dock som innebär att den som vid 
ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska 
under en tioårsperiod, räknat från ikraftträdandet, ska få fortsätta att 
använda titeln även om hen inte har fått bevis om rätt att använda 
den. Under samma tidsperiod ska även bevis om rätt att använda 
yrkestiteln undersköterska kunna ges till den som har en utbildning 
med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller 
kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildnings-
innehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023. 

76 SKR, Kompetenslyft, äldreomsorgen. 
77 Prop. 2021/22:01, Budgetpropositionen för 2022, UO 9. 
78 Prop. 2020/21:175, Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket. 
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Kontext SOU 2022:41 

Satsning på yrkessvenska 

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen en riktad sats-
ning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreom-
sorgen, till exempel vårdbiträden och undersköterskor, som saknar 
tillräckliga kunskaper i det svenska språket för det yrke de utövar. 
Satsningen förlängdes i budgetpropositionen för 2022.79 

Nationella vårdkompetensrådet 

Nationella vårdkompetensrådet har sedan 2020 regeringens uppdrag 
att bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning. Bl.a. 
genom att göra samlade bedömningar av kompetensförsörjnings-
behoven samt stödja beslutsfattare och andra berörda aktörer på 
nationell och regional nivå i frågor av betydelse för kompetens-
försörjningen när det gäller hälso- och sjukvårdspersonal.80 

I verksamhetsplanen för 2022 lyfts flera aktiviteter som bedöms 
vara centrala för en utveckling mot en bättre kompetensförsörjning, 
bl.a. arbete för att tydliggöra regioners och kommuners ansvar för 
verksamhetsförlagd praktik och klinisk praktik samt att främja och 
tydliggöra vikten av en stärkt forskarutbildning, klinisk forskning 
och forskning i kommunal hälso- och sjukvård och dess betydelse 
för kompetensförsörjning.81 

Tillsammans med Socialstyrelsen har nationella vårdkompetens-
rådet även fått i uppdrag att tydliggöra tillgång och efterfrågan samt 
rekommendationer för dimensionering av läkares specialiseringstjänst-
göring (ST), samt av specialistläkare inom allmänmedicin på nationell 
och regional nivå.82 

3.3.3 Samverkan och samordning 

För att kunna erbjuda en sammanhängande och effektiv vård och 
omsorg finns i dag ett väsentligt större behov av samverkan och sam-
ordning mellan olika aktörer än några årtionden tillbaka. Allt fler 

79 Prop. 2021/22:1, Regeringens budgetproposition, s. 25. 
80 Nationella vårdkompetensrådet, Om nationella vårdkompetensrådet. 
81 Nationella vårdkompetensrådet, Rådets verksamhetsplan för 2022. 
82 Regeringskansliet (Socialdepartementet), Regeringsuppdrag om kompetensförsörjning inom 
primärvården, 2021. 
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lever allt längre, många också med komplexa behov, som kräver 
insatser från såväl olika huvudmän som olika utförare. Att det finns 
förutsättningar för samverkan och samordning mellan olika invol-
verade aktörer är därmed också avgörande för möjligheterna att ge 
en god vård och omsorg. 

I kapitel 4 beskriver vi den övergripande regleringen för samverkan 
mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården och i kapitel 6 be-
skrivs hälso- och sjukvårdshuvudmännens ansvar för planering och 
samverkan. I kapitel 7 och 8 redogör vi för våra förslag som bl.a. syftar 
till att stärka samordning och samverkan, för att i slutändan säkerställa 
en personcentrerad vård och omsorg. 

För att samordningen av vård och omsorg ska fungera optimalt för 
enskilda individer med insatser från flera olika utförare är en förut-
sättning – för såväl nuvarande som framtida reglering – att det finns 
ändamålsenliga system som möjliggör delande av relevant information 
om den gemensamma patienten/omsorgsmottagaren, t.ex. om planer-
ingen framåt. På detta område finns det i dag stora utmaningar. Ut-
maningar som stammar dels ur praktiska frågor kopplat till nyttjande 
av de möjligheter som faktiskt medges inom ramen för befintlig 
lagstiftning och dels ur författningsmässiga hinder för att dela infor-
mation mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta är komplexa 
frågor där såväl behov av tillgång till god vård och patientsäkerhet som 
skyddet för den enskildes integritet behöver beaktas. 

En utredning har nyligen haft regeringens uppdrag att göra en 
översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i social-
tjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.83 Baserat på deras arbete 
har riksdagen beslutat om en proposition om sammanhållen vård-
och omsorgsdokumentation.84 Parallellt har E-hälsomyndigheten 
haft ett uppdrag att analysera och föreslå hur de legala möjligheterna 
till sammanhållen journalföring kan nyttjas i så stor utsträckning 
som möjligt i hälso- och sjukvården. I slutrapporten lämnas ett antal 
förslag.85 Vissa kan genomföras inom ramen för befintlig lagstiftning 
medan andra kräver författningsändringar. 

83 Dir. 2019:37, Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst-och hälso-
och sjukvårdsverksamhet. 
84 Prop. 2021/22:177, Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation. 
85 E-hälsomyndigheten, Sammanhållen journalföring. Möjligheter till digital informationsför-
sörjning på hälsodataområdet, 2022. 
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Att det sker en utveckling utifrån bägge de nämnda initiativen 
bedömer vi som centralt för att skapa nödvändiga förutsättningar för 
en integrerad och patientsäker vård och omsorg. 

3.3.4 Forskning, utveckling och utbildning i äldreomsorg 
och kommunal hälso- och sjukvård 

För att våra invånare ska kunna erbjudas en god och säker vård och 
omsorg krävs det väl fungerande system för forskning, utveckling 
och utbildning på dessa områden. 

I nuläget skiljer sig de lagstadgade kraven här väsentligt mellan 
hälso- och sjukvård och socialtjänsten, som äldreomsorgen är en del 
av. Hälso- och sjukvård ska enligt lag bedrivas i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet.86 Av HSL framgår även att 
regioner och kommuner ska medverka vid finansiering, planering 
och genomförande av dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och 
sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. 
Sedan grunduppdraget för primärvården infördes i HSL 2021 är det 
också fastslaget att regioner och kommuner inom ramen för verk-
samhet som utgör primärvård särskilt ska möjliggöra medverkan vid 
genomförande av forskningsarbete.87 

Något motsvarande krav på att socialtjänst ska bedrivas i enlighet 
med vetenskap och beprövad erfarenhet finns inte, vare sig i lag-
stiftning eller förarbeten. I förordningen (2015:284) med instruk-
tion för Socialstyrelsen är det dock uttalat att Socialstyrelsen genom 
kunskapsstöd och föreskrifter ska bidra till att socialtjänsten bedrivs 
enligt vetskap och beprövad erfarenhet. Det är också uttalat att den 
statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård och 
socialtjänst syftar till att bidra till att socialtjänst bedrivs i enlighet 
med vetenskap och beprövad erfarenhet.88 

Nedan redogör vi för några initiativ på dessa områden, vilka vi ser 
som centrala för att kunna utveckla och bedriva en kunskapsbaserad 
vård och omsorg. 

86 Prop. 1981/82:97, Om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s116; Pl 1 kap. 7 §; PSL 6 kap. 1 §. 
87 HSL 13 a kap. 1 §. 
88 Förordningen (2015:155) om statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. 
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Utbildning 

Huvudmännens ansvar för utbildning 

I betänkandet God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso-
system (SOU 2020:19) lämnas förslag på att regioners och kommuners 
ansvar för medverkan i utbildning ska tydliggöras i HSL.89 Syftet är att 
synliggöra utbildningens betydelse för kompetensförsörjning och att 
möjliggöra att fler aktörer i hälso- och sjukvården medverkar i utbild-
ningsfrågan. Det handlar inte minst om att säkerställa att utbildning 
också sker i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Att utbildningar, och inte minst den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningar, är av central betydelse även för kompetensförsörj-
ning har visat sig i forskning. Forskning från exempelvis Kanada och 
Australien visar t.ex. på att exponering för glesbygd under studierna 
är en stark faktor som ökar sannolikheten för framtida rekrytering i 
glesbygd. I linje med detta startade Umeå universitet 2018 ett pilot-
projekt med ett glesbygdsmedicinskt spår, för att möta framtida 
behov både av läkare och av förbättrad lärmiljö i glesbygd. Erfaren-
heterna av att regionalisera läkarutbildningen i norra sjukvårds-
regionen visar också på goda resultat. 

Enhetliga utbildningar 

Viktiga steg har relativt nyligen också tagit för att säkerställa en mer 
enhetlig utbildningsnivå för undersköterskor, och delvis även vård-
biträden. Regeringen beslutade i december 2019 om ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) och i förordningen (SKOLFS 
2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program. 
Ändringarna innebär bl.a. att fler ämnen blivit obligatoriska för alla 
elever inom vård- och omsorgsprogrammet. Vidare har kursinne-
hållet anpassats för att stämma överens med de nationella kompe-
tensmål för undersköterskor som Socialstyrelsen tagit fram.90 Det 
reformerade innehållet inom vård- och omsorgsprogrammet gäller 

89 SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälsosystem, avsnitt 6.2. 
90 Kompetensmålen anger den kompetens (de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt) 
som enligt Socialstyrelsens bedömning behövs för att utföra arbetet som undersköterska med 
god kvalitet. Kompetensmålen är utformade för att kunna användas bland annat när utbildning 
tas fram. Kompetensmålen används även som underlag för bedömningar kring statsbidrag för 
äldreomsorgslyftet, både vad gäller utbildning till undersköterska, men kanske framför allt vid 
bedömningar av andra utbildningsinsatser. 
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för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. Det reviderade 
kursinnehållet gäller även för kurser inom kommunal vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå (komvux). 

När det gäller vuxenutbildningen så har Skolverket i samråd med 
branschkunniga också utformat s.k. Nationella yrkespaket för såväl 
utbildning till undersköterska (1 500 poäng) som vårdbiträde 
(800 poäng). Nationella yrkespaket är förslag på innehåll för samman-
hållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell 
nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen består av en specifik 
kombination av kurser på gymnasial nivå.91 

Forskning och utveckling 

För att säkerställa en kunskapsbaserad äldreomsorg och kommunal 
primärvård behövs såväl kulturer som strukturer vilka understödjer 
forskning och utveckling. Detta saknas i hög grad i dag. 

Förslag från utredningen Framtidens socialtjänst 

I detta sammanhang vill vi särskilt lyfta fram två förslag från Fram-
tidens socialtjänst, som vi bedömer angelägna att ta vidare. Det 
handlar dels om förslaget att det ska införas en ny bestämmelse i 
socialtjänstlagen om att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas 
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.92 Lik-
som den utredningen anser vi att den fortsatta utvecklingen av en 
kunskapsbaserad socialtjänst bör stärkas, och att detta förtydligande 
bör införas i lag för att skapa tydlighet och långsiktiga förutsätt-
ningar för ett sådant arbete. 

För att det ska finnas förutsättningar att bedriva forskning och 
utvecklingsarbete är också tillgång till kvalitetssäkrade data grund-
läggande. Därför är även den utredningens förslag om införandet av 
en ny lag om socialtjänstdataregister centralt.93 

För att skapa långsiktiga förutsättningar för en fortsatt utveckling 
av en kunskapsbaserad socialtjänst så behöver den nationella officiella 
statistiken inom socialtjänsten stärkas och utökas. Den utredningen 

91 Skolverket, Nationella yrkespaket för komvux. 
92 SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, se avsnitt 14.3.1 
93 SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, se avsnitt 15.10.4. 
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bedömde därmed att Socialstyrelsens möjlighet att behandla person-
uppgifter för nationell statistik bör utökas. Vi instämmer i denna be-
dömning. 

Hälsodataregister i primärvården 

På motsvarande sätt finns behov av att säkerställa tillgång till kvali-
tetssäkrade data för primärvården, såväl den regionala som den 
kommunala. I februari 2021 lämnade Socialstyrelsen förslag på att 
det nationella patientregistret ska utökas med ett antal uppgifter från 
regionernas primärvård. I rapporten anförs bl.a. att ett nationellt 
patientregister över primärvården skulle skapa ett bredare underlag 
för statistik och forskning, uppföljning, utvärdering och kvalitets-
säkring. Det skulle ge en tydligare bild av primärvårdens innehåll och 
verksamhet, samt bidra till att vårdgivaren får bättre underlag för 
systematiskt kvalitetsarbete. Det kan även bidra till en helhetsbild av 
hälso- och sjukvården, bl.a. utifrån aspekterna jämlik och säker vård. 
I slutändan är det framför allt folkhälsan i stort och den enskilde 
patienten som gynnas av ökad kunskap av vad som sker i primär-
vården och efterföljande utvecklingsarbeten.94 Rapporten har remiss-
behandlats. 

För den kommunala hälso- och sjukvården, vilken också är på 
primärvårdsnivå, finns ett särskilt hälsodataregister, Registret över 
insatser inom kommunal hälso- och sjukvård. Fram till och med 
2018 innehåller registret enbart uppgifter om personer som fått 
någon insats inom den kommunala hälso- och sjukvården, uppdelat 
per kalendermånad. Från och med 2019 kompletteras registret med 
uppgifter om vilka patientrelaterade åtgärder som utförts av legiti-
merad personal med kommunen som vårdgivare. Åtgärderna ska 
vara klassificerade på den mest detaljerade nivån i Klassifikation av 
vårdåtgärder, KVÅ. Dessutom lämnar kommunerna uppgift om 
vilket datum åtgärden utfördes samt vilken legitimerad yrkesgrupp 
som utfört åtgärden.95 Registret fångar dock inte hälso- och sjukvård 
som utförts av privata vårdgivare (som kommunen är huvudman för) 
och inte heller hälso- och sjukvård som utförs på delegation, dvs. av 
icke-legitimerad vårdpersonal, med kommunen som vårdgivare. 

94 Socialstyrelsen, Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård 
Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, 2021. 
95 Socialstyrelsen, Registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård, 2019. 
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För 2020 var dessutom bortfallet av de nya kompletterade upp-
gifterna, vårdåtgärder, så pass omfattande att det inte gick att publicera 
dessa uppgifter. 

Förslag från Tillgänglighetsdelegationen 

Tillgänglighetsdelegationen gör i sitt slutbetänkande bedömningen 
att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till 
en långsiktigt hållbar struktur för forskning, utbildning och utveck-
ling i kommunal hälso- och sjukvård inklusive former för återkom-
mande nationell uppföljning och utvärdering.96 Den utredningen 
menar att det kräver ett utrednings- och utvecklingsarbete på natio-
nell nivå för att med inspiration från den regionala nivån ta fram 
förslag till hur långsiktigt hållbara och jämlika villkor för forskning, 
utbildning och utveckling kan åstadkommas för kommunal hälso-
och sjukvård. Vår utredning delar denna bedömning. 

Forskningspropositionen 

I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation 
för Sverige (prop. 2020/21:60) fastslås forskningspolitiken för åren 
2021–2024. Sammantaget satsas en halv miljard kronor inom hälsa 
och välfärd, bland annat på två nya nationella forskningsprogram; 
om psykisk hälsa och om virus och pandemier. Satsningar planeras 
på ökad forskningskompetens inom primärvården, forskning om 
prevention och folkhälsa och äldreforskning. 

96 SOU 2022:22, Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, 
se avsnitt 6.4.11 
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3.3.5 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 

Digitaliseringens möjligheter 

Utvecklingen av e-hälsa97 och ökad användning av välfärdsteknik98 

ger möjligheter som kan användas både i ett hälsofrämjande och 
förebyggande arbete och för att underlätta och tillgängliggöra t.ex. 
stöd, behandling och samverkan mellan olika aktörer. Likaså ger det 
möjligheter att utveckla arbetssätt och metoder i äldreomsorgen och 
hälso- och sjukvården, ur medarbetarperspektiv. Det kan t.ex. handla 
om olika typer av digitala planerings- och dokumentationsverktyg 
som stöd för schemaläggning och dokumentation i realtid. 

För att digitalisering och teknikutveckling ska kunna nå den 
tänkta potentialen behöver den utgå från verkliga behov. Det är där-
för avgörande att både välfärdens professioner och användare med 
olika förutsättningar och behov är delaktiga och medskapande i 
utvecklingen. Samt att jämställdhet och jämlikhetsperspektiv finns 
med i utvecklingsarbeten. 

Att undvika exkludering 

Det måste säkerställas att nya lösningar inte skapar eller bidrar till 
exkludering, utan att de tvärtom bidrar till digital delaktighet. 
Utifrån vårt uppdrag är detta särskilt viktigt att framhålla. Dels efter-
som tekniska och digitala lösningar ofta inte är anpassade för dessa 
användargrupper, dels eftersom högre ålder samspelar med lägre 
tillgång till internet. Av de som är födda på 50-talet eller senare 
använder mer än 95 procent internet. Därefter går internetanvändandet 
brant utför till 83 procent av 40-talisterna och 57 procent av 20- och 30-
talisterna.99 

Äldre personer i Sverige har över tid blivit allt mer digitala. År 
2010 använde drygt 2 av 10 i åldersgruppen 75 år och äldre internet. 
År 2019 hade den siffran ökat till närmare 7 av 10. Drygt en miljon 
av Sveriges befolkning använder dock aldrig internet. För denna 
grupp är åldern den tydligast särskiljande faktorn. Runt 70 procent 

97 E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och 
bibehålla hälsa (Socialstyrelsen). 
98 Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, del-
aktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funk-
tionsnedsättning (Socialstyrelsen). 
99 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2021, 2021, s. 14. 
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är äldre än 65 år. Det är också äldre och de med lägre utbildning och 
lägre inkomster som halkar efter i digitala tjänster. Sammantaget 
riskerar de med hög ålder, låg inkomst och låg utbildning att hamna 
i ett utanförskap i det digitala samhället.100 

Många tjänster ställer i dag krav på tillgång till internet och 
e-legitimation. Äldre åldersgrupper kan ha stora behov av dessa tjänster, 
men har oftare svårigheter att använda dessa och behöver oftare hjälp.101 

Coronapandemin har medfört en påskyndad digitalisering för 
stora delar av vårt samhälle. Många internetanvändare har börjat 
använda digitala tjänster mer frekvent eller använt dem för första 
gången. De flesta nytillkomna internetanvändarna under 2020 var 
76 år eller äldre. Pensionärerna har också använt digitala vårdtjänster 
mer under pandemin, och det gäller särskilt de allra äldsta. Av de 
internetanvändare som är 76 år eller äldre har nära 7 av 10 nyttjat 
någon digital vårdtjänst under 2020.102 Samtidigt visar studier från 
Region Stockholm att coronapandemin fungerade som en tydlig 
katalysator för digitala besök i primärvården, men besöken fördelades 
inte jämnt mellan olika åldersgrupper. Äldre minskade kraftigt sitt 
antal besök på totalen mellan 2018 och 2020, medan yngre, särskilt 
unga kvinnor, till och med ökade sitt. Detta drevs delvis av äldres 
större minskningar av fysiska besök, men väldigt tydligt också av 
stora besöksökningar i digitala besök för yngre. Resultaten visar 
genomgående att ålder var en mycket viktig faktor för besöksutveck-
lingen mellan 2018 och 2020, och allra tydligast i fråga om använd-
ningen av digitala utomlänsbesök.103 

Kommunernas användning av välfärdsteknik 

Användning av digital teknik ökar i kommunerna inom de flesta om-
råden som undersökts. Ca 87 procent av kommunerna uppger att 
personer som bor på särskilt boende för äldre har tillgång till internet 

100 Myndigheten för delaktighet, Åtgärder på äldreområdet under perioden 2016–2020 Redo-
visning av Sveriges genomförande av Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA), 
2021, s. 64. 
101 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 11. 
102 Myndigheten för delaktighet, Åtgärder på äldreområdet under perioden 2016–2020 Redo-
visning av Sveriges genomförande av Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA), 
2021, s. 64. 
103 Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS), Konsumtion av digi-
tala och fysiska besök i primärvården för olika grupper i befolkningen under covid-19-pandemin, 
2022. 
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i sina bostäder. Ca 76 procent av kommunerna har infört digital 
nattillsyn i ordinärt boende, att jämföra med 37 procent 2016. Allt 
fler personalgrupper kan dokumentera digitalt när de arbetar externt. 
I 56 procent av kommunerna kan all hemtjänstpersonal dokumentera 
i verksamhetssystemet när de arbetar utanför kontoret, och i 45 procent 
av kommunerna kan all hälso- och sjukvårdspersonal dokumentera 
mobilt. 

Välfärdsteknik såsom digitala larm, digitala lås och medicin-
påminnare kan påverka äldres känsla av att vara trygg och säker i sitt 
hem. I en enkätundersökning svarade nästan 7 av 10 att de känner sig 
mer trygga och säkra till följd av tekniken. Däremot visar studien inte 
på någon tydlig positiv effekt av tekniken på de äldres självständig-
het eller delaktighet.104 

Några nationella initiativ av betydelse 

Som välfärdskommissionen konstaterat har staten en viktig uppgift 
att undanröja hinder och stödja kommunerna och regionerna i digita-
liseringen genom att t.ex. se över regelverk och ta bort onödiga hinder 
för digitalisering samt bidra till att skapa förutsättningar för en för-
valtningsgemensam digital infrastruktur och ge stöd till utveckling.105 

En långsiktigt hållbar infrastruktur till stöd för välfärdens 
digitalisering 

För att kunna dra nytta av de fördelar som digitaliseringen erbjuder 
behövs en gemensam digital infrastruktur för välfärden och den 
offentliga sektorn i sin helhet. Ett sådant arbete har påbörjats genom 
att regeringen och SKR i december 2020 undertecknade en avsikts-
förklaring för en gemensam utveckling av en långsiktigt hållbar 
infrastruktur till stöd för välfärdens digitalisering. Syftet var att 
etablera en process mellan staten, kommuner och regioner för ut-
veckling och införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur 
till stöd för välfärden. Processen syftar till att staten och kommun-
sektorn ska nå en samsyn kring mål, takt, finansiering och ansvar när 

104 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 114. 
105 Välfärdskommissionen, Välfärdskommissionens slutredovisning till regeringen 
(Finansdepartementet), 2021. 
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det gäller utveckling och förvaltning av samt anslutning till en för-
valtningsgemensam digital infrastruktur.106 

I december 2021 undertecknade regeringen och SKR en överens-
kommelse om etablering och införande av infrastruktur för säker 
digital kommunikation i offentlig sektor. Överenskommelsen är en 
del av regeringens och SKR:s gemensamma arbete med att utveckla 
välfärdens digitala infrastruktur. Som en del av överenskommelsen 
gavs Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att till-
handahålla den infrastruktur som gör det möjligt för statliga myn-
digheter, kommuner, regioner och privata utförare att kommunicera 
digitalt på ett säkert sätt. 107 

Överenskommelse om välfärdsteknik 

Regeringen och SKR ingick under 2020 en överenskommelse som 
syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhets-
utveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Överenskommelsen 
är treårig och gäller för åren 2020–2022. Den omfattar totalt 
200 miljoner kronor per år under avtalsperioden. Som en del av 
genomförandet har ett kompetenscenter/ stödfunktion för införande 
av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inrättats på SKR.108 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens 
uppdrag att utvärdera överenskommelsen. I sin senaste rapportering 
konstaterade de att överenskommelsen har flera styrkor. En av dem 
är att satsningen är utformad för att hantera kommunernas behov 
både av nationell samordning, kunskapsstöd och finansiellt stöd, i 
och med att satsningen innehåller både ett stimulansmedel och en 
samordnande stödfunktion. Uppföljningen visar också att kompetens-
centrets utformning och organisatoriska förutsättningar ger goda för-
utsättningar för att ge kommunerna det verksamhetsnära och kon-
kreta stöd de behöver. De insatser som hittills genomförts och 
planerats motsvarar flera av de områden där kommunerna har behov 
av stöd. Samtidigt menar man att nästa kritiska steg för kompetens-

106 Regeringen och SKR, En avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges kommuner och regioner 
om utveckling av välfärdens digitala infrastruktur, 2020. 
107 Regeringen och SKR, En överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om etablering och införande av infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig 
sektor, 2021. 
108 Regeringen och SKR, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 2022. 
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centret är att nå ut med stödet till övriga kommuner, utöver de 
10 modellkommunerna.109 

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik 
inom äldreomsorgen 

I mars 2022 presenterade Regeringskansliet departementspromemorian 
Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreom-
sorgen (Ds 2022:4).110 Regeringskansliet föreslår att socialtjänst-
lagen ändras så att socialnämnden får rätt att använda digital teknik 
i hemtjänst eller i särskilt boende. Det kan exempelvis gälla trygg-
hetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för till-
syn i bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför 
den mänskliga kroppen. Samtliga författningsändringar föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2023. Förslaget har remitterats och bereds i Regerings-
kansliet. 

3.3.6 Pandemins påverkan på vård och omsorg för äldre 

Som vi beskrivit i kapitel 2 gavs vårt uppdrag i en kontext med en 
pågående pandemi där majoriteten av de sjuka och avlidna åter-
funnits i den äldre delen av befolkningen. När detta skrivs sent på 
våren 2022 har pandemin pågått i över 2 år och dess påverkan på de 
områden vi utreder har varit omfattade. Även om Sverige i nuläget 
kunnat lyfta flertalet restriktioner kommer påverkan på vård och 
omsorg för äldre personer sannolikt även fortsatt vara påtaglig, om 
än inte på det akuta sätt som präglat vissa faser av pandemin. 

Pandemin finns alltså med som en bakgrund och faktor i hela vårt 
utredningsarbete. Nedan återges några grundläggande sätt på vilka 
äldre personer och vård och omsorg för äldre påverkats av pandemin. 

109 Vård- och omsorgsanalys, Digital teknik med äldre i fokus. En delredovisning av utvärderingen av 
överenskommelsen om digitalisering i äldreomsorgen, 2021. 
110 Ds 2022:4, Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 
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Kontext SOU 2022:41 

Pandemins påverkan på äldre personer 

Äldre personer har drabbats särskilt hårt av covid-19. Under år 2020 
och den första halvan av 2021 var covid-19 den tredje vanligaste 
dödsorsaken i Sverige. Den återstående medellivslängden har stadigt 
ökat sedan 1970. På grund av många dödsfall bland äldre i covid-19 
minskade medellivslängden 2020.111 

Äldre personer har påverkats på olika sätt. De kan ha råkat ut för 
sjukdom eller förlorat anhöriga, varit isolerade, känt oro och ensam-
het. Ensamhet har stor betydelse för enskilda personers livskvalitet. 
Ökad psykisk ohälsa samt besvär av ensamhet och isolering har 
uppmärksammats av ett antal kommuner och i flera rapporter som 
publicerats om pandemins konsekvenser. Särskilt stark oro uttrycks 
för isolering bland äldre personer som inte bor på äldreboenden, och 
då specifikt de som bor på landsbygden.112 

Hälso- och sjukvård 

Socialstyrelsen har analyserat pandemins eventuella påverkan på 
vårdkonsumtion hos personer 70 år och äldre. Trots ett upplevt 
behov avstod en av fem personer från att söka vård under våren 2020. 
Äldre var den grupp som i störst utsträckning kände oro och undvek 
att söka vård. Bland personer i åldern 70–84 år var det ungefär 
60 procent som angav att de var oroliga för att inte få vård under 
pandemin.113 

Andelen vårdtillfällen i oplanerad och planerad sluten vård och 
öppen vård för personer 70 år och äldre minskade tydligt – med 10–
14 procent – mellan helåren 2019 och 2020. Minskningen var mer 
uttalad hos kvinnor. Nedgången var mindre påtaglig hos de mest 
sjuka äldre. Ingen minskning av andelen vårdtillfällen sågs, vare sig i 
sluten eller öppen vård, för personer på särskilt boende för äldre och 
för äldre med hemsjukvård.114 

Pandemin har förstärkt många av de utmaningar kommunerna 
hade tidigare inom hälso- och sjukvården. Utmaningar för att hantera 
nya, utökade och uppdämda vårdbehov är brist på läkarmedverkan och 
brist på medicinsk kompetens. Inom kommunal hälso- och sjukvård 

111 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
112 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
113 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. s. 21. 
114 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 22. 
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SOU 2022:41 Kontext 

har riskförebyggande arbete, rehabiliteringsinsatser, förbättrings- och 
kvalitetsarbete samt utbildningsinsatser och kompetenshöjande insat-
ser till stora delar prioriterats ner, pausats eller upphört under pande-
min. Socialstyrelsens har bedömt att brister i omvårdnaden kan ha 
påverkat hälsan och lett till ett uppdämt behov av framför allt reha-
bilitering hos patienterna.115 

Äldreomsorg 

Sedan 2014 har andelen personer 65 år och äldre med äldreomsorg 
minskat. Även omfattningen av socialtjänstinsatser till gruppen 80 år 
och äldre har minskat, trots att åldersgruppen har blivit större. Pan-
demin har på olika sätt bidragit till en fortsatt minskning av 
socialtjänstinsatser under 2021, dels eftersom rädsla för smitta har 
gjort många äldre tveksamma till att använda omsorgsinsatser, dels 
eftersom vissa insatser har dragits in under pandemin. 

Socialstyrelsen har analyserat hur pandemin har påverkat personer 
i gruppen 70 år och äldre att söka socialtjänstinsatser. Under pan-
demin har betydligt färre äldre än vanligt sökt, beviljats och fått 
utförd hemtjänst för första gången. Minskningen var tydligast under 
månaderna april till juni 2020, jämfört med motsvarande period 2019. 
I oktober–november 2021 låg andelen på samma nivå som medel-
värdet för motsvarande period 2019. Däremot valde fler personer att 
avsluta sin hemtjänst. För perioden juli–november 2021 låg andelen 
personer som avslutade hemtjänstinsatser högre 2021 än 2020 och 
2019. 

En liknande effekt av pandemin märktes även på särskilda boen-
den. En klar minskning konstaterades när tecken på allmän smitt-
spridning började visa sig. Under 2021 började andelen personer som 
flyttade in på särskilda boenden att öka igen, och under perioden 
oktober–november 2021 låg den på en högre nivå än motsvarande 
period 2019.116 

Socialstyrelsen konstaterar att minskningen av socialtjänstin-
satser till äldre kan komma att leda till såväl uppdämda som oupp-
täckta vårdbehov som på sikt kan leda till negativa konsekvenser för 
individens hälsa om de inte omhändertas.117 

115 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 22. 
116 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 9. 
117 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 22–23. 
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Kontext SOU 2022:41 

3.4 Sverige i en internationell kontext 

3.4.1 FN-systemets arbete med hälsosamt åldrande 

Agenda 2030 ett globalt åtagande 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution 
med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveck-
ling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att 
tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. Agendan rör alla delar av hållbar utveckling såsom fred, 
rättvisa, hälsa, jämlikhet och jämställdhet, fattigdomsbekämpning, 
ekonomisk utveckling samt klimat och miljö. 

Många av målen kan på olika sätt kopplas ihop med utvecklingen 
av äldreomsorgen och hälso- och sjukvård för äldre, och de två mål 
som kanske är mest centrala är dels mål 3, att ”Säkerställa hälso-
samma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”, dels mål 10
om att minska ojämlikheten. Samt delmålet 10.2, att främja social, 
ekonomisk och politisk inkludering. 

Madrid Plan of Action 

Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) antogs vid 
den andra världskongressen om åldrande, i april 2002, och bygger på 
frivilligt åtagande från medlemsstaternas sida. Handlingsplanen är 
den första globala överenskommelsen där regeringar kopplar ihop 
frågor om åldrande med andra internationella överenskommelser om 
ekonomisk och social utveckling samt mänskliga rättigheter. 

I handlingsplanen uppmanas medlemsstaterna att mot bakgrund 
av den globala utmaningen med en åldrande befolkning uppmärk-
samma och vidta åtgärder för att stärka äldres rättigheter. Vid den 
senaste konferensen i Lissabon (2017) antogs tre huvudmål: 

• Att erkänna äldre personers potential. 

• Uppmuntra längre arbetsliv och förmåga att arbeta. 

• Säkerställa åldrande med värdighet 
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Det löpande arbetet bedrivs i regionala arbetsgrupper. Sverige deltar i 
Standing working group of ageing som ligger under FN:s ekonomiska 
kommission för Europa (UNECE). 

Granskning och utvärderingen av MIPAA sker vart femte år. 
Processen ska involvera såväl det civila samhället som äldre personer. 
Processen är utformad för att hjälpa medlemsstaterna att få feedback 
om den politik och de program som de har genomfört. Sveriges 
senaste rapportering skedde 2021.118 

Ett årtionde för hälsosamt åldrande 2021–2030 

År 2021–2030 har av FN utsetts till ett årtionde för hälsosamt 
åldrande.119 Avsikten är att arbete under initiativet ska bidra till att 
förändra hur vi tänker, känner och agerar i förhållande till ålder och 
åldrande; underlätta äldre personers möjligheter att delta i och bidra 
till samhället och sina lokala sammanhang; tillhandahålla integrerad 
vård och primärvårdstjänster som är lyhörda för individuella behov; 
och ge tillgång till äldreomsorg för de personer som har behov av 
det. Målet är att optimera äldre personers funktionsförmåga. Funk-
tionsförmåga beskrivs som personers förmåga att: 

1. tillgodose sina grundläggande behov för att säkerställa en adekvat 
levnadsstandard. 

2. lära, utvecklas och ta beslut 

3. vara rörliga 

4. bygga och upprätthålla relationer. 

5. bidra till samhället.120 

Funktionsförmågan är ett resultat av en persons inneboende för-
mågor121, miljön hen lever i och hur hen interagerar med sin miljö.122 

118 Regeringskansliet (Socialdepartementet), National follow-up of the Regional Implementation 
Strategy of the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) in Sweden, 2021. 
119 A/RES/75/131, United Nations Decade of Healthy Ageing (2021–2030). 
120 Originalbegrepp: Ability to meet basic needs; Ability to be mobile; Ability to build and 
maintain relationships; Ability to learn, grow and make decisions; Ability to contribute to 
society. 
121 Inneboende förmågor (intrinsic capacity) avser alla the fysiska och psykiska förmågor som 
en person har att tillgå, inklusive hens rörelseförmåga, sensoriska förmågor (syn och hörsel), 
vitalitet (energi och balans), kognition samt psykologiska förmågor. 
122 WHO, Decade of healthy ageing: baseline report – summary, 2021. 
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I januari 2021 publicerade WHO en baslinjerapport för årtiondet 
för hälsosamt åldrande. Vid en systematisk genomgång har de 
identifierat 42 länder med vissa jämförbara data, för antingen funk-
tionsförmåga eller inneboende förmågor, och 31 länder med data för 
bägge områdena. De äldre personerna (obs. att äldre här avser 60 år 
eller äldre) i dessa 42 länder motsvarade 16 procent av befolkningen 
i dessa länder och 65 procent av alla äldre personer i världen. Genom-
gången visade att ca 14 procent av de äldre som omfattades av analy-
sen inte fick sina grundläggande behov för ett värdigt och menings-
fullt liv tillgodosedda. Denna siffra inkluderar inte äldre personer som 
bor på särskilt avsedda boenden/institutioner. 

Ett tydligt budskap från rapporten är att ca 75 procent av världens 
länder har begränsat med, eller inga, jämförbara data om hälsosamt 
åldrande eller äldre personer i sina länder. Detta bidrar starkt till att 
gruppen blir ”osynlig” och att äldre personer exkluderas. Regeringar 
och andra aktörer uppmanas att investera i datainsamling för att 
kunna följa upp hälsosamt åldrande, över livscykeln. 

Rapporten framhåller även att för att lyckas med målet att 
optimera funktionsförmåga hos alla äldre behöver de åtgärder som 
vidtas stödja sig på evidens och involvera äldre personer i utform-
ningen. I detta sammanhang understryks också att forskningen inte 
enbart bör fokusera på rena hälsofrågor. Ny kunskap behövs även 
kring länkarna mellan de sociala, biologiska, ekonomiska och miljö-
mässiga hälsodeterminanterna, över ett livscykelperspektiv. 

3.4.2 EU-kontexten 

Olika system men utmaningar inom samma områden 

Även om EU:s medlemsländers system för att tillhandahålla vård 
och omsorg för sin äldre invånare ser mycket olika ut vad gäller t.ex. 
i vilken grad man förlitar sig på informella vårdgivare, hur utbyggda 
olika boendeformer för vård och omsorg är123 och hur systemen 
finansieras så återfinns utmaningarna i mångt och mycket ändå inom 
samma områden. Det rör sig i hög grad om utmaningar kopplat till 
tillgänglighet (inklusive ekonomisk tillgänglighet, bl.a. beroende på 

123 Här ligger Sverige i topp med 1388 bäddar per 100 000 invånare medan Bulgarien, i botten, 
enbart hade 31 bäddar per 100 000 invånare (2017), (se Kommittén för socialt skydd och 
EU-kommissionen, 2021 Long- term care report, 2021, s. 35). 
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hur socialförsäkringssystemen är konstruerade124) till den vård och 
omsorg man behöver, men även utmaningar kopplat till att mäta och 
följa upp kvaliteteten i de tjänster som tillhandhålls, och ha en 
gemensam förståelse av vad som utgör god kvalitet. 

Gemensamt är även utmaningar med att attrahera och behålla 
personal, med rätt kompetens, samt att detta bl.a. bedöms hänga 
ihop med dåliga arbetsvillkor och låga löner för dem som jobbar 
inom sektorn.125 Även bristande tillgång till data och forskning inom 
sektorn är utmaningar som gör det svårt att skapa sig välgrundade 
uppfattningar om såväl nuläget som evidensbaserade strategier för 
att utveckla sektorn. 

I takt med att befolkningarna blir allt äldre väntas även en ett ökat 
antal personer få långvariga vård- och omsorgsbehov.126 Antalet 
personer som är 65 år och äldre förväntas öka med 41 procent i EU 
över de närmsta 30 åren (till 130,1 miljoner),127 och pandemin har på 
många håll satt blixtbelysning på strukturella svagheter i olika 
länders system. De ovan nämnda utmaningarna, liksom behovet av att 
skapa hållbara finansieringsmodeller, blir därmed allt mer brådskande 
för EU:s medlemsländer att ta sig an. Bland strategier som skulle 
kunna bidra till att effektivisera sektorn lyfts bl.a. användande av väl-
färdsteknologi samt investeringar i policies för aktivt och hälsosamt 
åldrande och i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.128 

Pågående och planerade reformer 

Trots att i princip alla länder identifierar betydande utmaningar och 
ökande behov kopplat till vård för personer med långvariga vård- och 
omsorgsbehov är det ändå mycket få EU-länder som tagit sig an mer 
omfattande reformer. Snarare har man angripit enskilda delar av sina 

124 Här sticker Sverige, tillsammans med Finland och Nederländerna ut i en kontext, som de 
enda systemen där socialförsäkringssystemen t.ex. skulle täcka i princip alla kostnader vid 
behov av hemsjukvård och hemtjänst, oavsett svårighetsgrad. 
125 Kommittén för socialt skydd och EU-kommissionen, 2021 Long term care report, 2021, 
s. 13–14. 
126 I rapporten används begreppet ”Long term care”. Det definieras som ”… a range of services 
and assistance for people who, as a result of mental and/or physical frailty and/or disability over 
an extended period of time, depend on help with daily living activities and/or are in need of some 
permanent nursing care.” I svensk kontext omfattas alltså både stöd från socialtjänst, såsom 
äldreomsorg, och (viss) hälso- och sjukvård. 
127 Kommittén för socialt skydd och EU-kommissionen, 2021 Long term care report, 2021, s. 12. 
128 Kommittén för socialt skydd och EU-kommissionen, 2021 Long term care report, 2021, s. 15. 
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respektive system. Fyra övergripande trender kan identifieras. Det 
är reformer som syftar till 

1. förbättringar för informella vårdgivare 

2. förbättringar av tillgänglighet, inklusive ekonomisk tillgänglighet 
och kvalitet i relation till tjänster i hemmet 

3. förbättringar av tillgänglighet, inklusive ekonomisk tillgänglighet 
och kvalitet i relation till tjänster på särskilt avsedda boenden 

4. förbättringar för professionella medarbetare. 

De reformer som syftat till förbättrad kvalitet har i hög grad fokuserat 
på kontroll och uppföljning, även om några även tagit sig an imple-
mentering av metoder för mer omfattande bedömning och utvärder-
ing av kvalitet. Blickar man framåt har några länder annonserat att man 
avser genomföra bredare reformer inom sektorn, däribland Frankrike, 
Österrike, Estland, Finland och Tyskland. Detaljerna återstår dock i 
hög grad att fastställa.129 

Äldreomsorgen i EU i ljuset av pandemin 

Utbrottet av covid-19 under våren 2020, och den fortgående pandemin 
har inneburit stora påfrestningar på systemen för äldreomsorg runtom 
i EU. Bristen på tillgängliga data och kunskap om olika aspekter av 
sektorn var i sig initialt en stor utmaning för att kunna bedöma 
situationen och sätta in ändamålsenliga åtgärder. Överlag framstår 
det (1,5 år efter pandemins start) som att utförare i de flesta med-
lemsländer generellt var oförberedda för denna typ av epidemiologiskt 
hot. Man hade inte tillfredställande hygienrutiner på plats, och liksom 
i hela samhället saknades i hög grad tillgång till skyddsmaterial för 
personal och boende samt till testutrustning. Det fanns inte heller 
tillräckligt med adekvat kompetens. 

Under den första vågen av pandemin vidtog medlemsländer en 
rad olika (ad-hoc) åtgärder, för att begränsa smittan. Dessa fick dock 
också på många håll begränsande effekter på tillgången till vård och 
omsorg. Det finns också indikationer på att personer med vårdbehov 
i vissa fall avstått från att ta del av de tjänster man egentligen haft 

129 Kommittén för socialt skydd och EU-kommissionen, 2021 Long term care report, 2021, 
s. 114 f. 
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rätt till, för att minimera smittorisken. Likaså har det uppstått mål-
konflikter där personers sociala välbefinnande i vissa fall fått stå 
tillbaka för åtgärder som bedömts nödvändiga för att begränsa smitt-
spridning (såsom t.ex. isolering och besöksförbud). 

Pandemin har samtidigt i flera medlemsstater fört med sig ett 
större fokus på att arbeta proaktivt för att identifiera krissituationer 
och att använda telefon och olika internetbaserade tjänster för att 
bryta isolering, samt volontärtjänster för att hjälpa till med t.ex. 
matinköp. 

Det står också klart att pandemin inneburit en påfrestning för 
personalen som arbetar med vård för personer med långvarigt vård-
och omsorgsbehov. Personal som redan innan pandemin många 
gånger hade utmanande arbetsvillkor. Den tidigare påtalade bristen 
på data och kunskap om sektorn kan alltså förmodas ha försvårat den 
initiala responsen. 

Även om tillgänglig information är begränsad så är det också 
troligt att pandemin inneburit en ökad påfrestning för informella 
vårdgivare, såsom anhöriga, då t.ex. ordinarie insatser stängts ned 
p.g.a. smittorisk.130 

3.4.3 Den nordiska kontexten 

Under 2021 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
en jämförande kartläggning av struktur, organisation och innehåll av 
den nordiska äldreomsorgen. Deras huvudsakliga resultat var: 

• På övergripande nivå är äldreomsorgens utformning liknande mellan 
länderna, men det är svårt att bedöma skillnader i insatsernas 
omfattning och ännu svårare att jämföra deras innehåll och kvalitet. 

• Länderna har liknande insatsformer, men det är vanligare med 
institutionsboenden i Norge och avlönad anhörigvård i Finland. 

• Tillgången till omsorg bygger på liknande behovsprövning, men 
egenavgifterna varierar. 

• I alla länderna kan kommuner lägga ut omsorg på privata utförare, 
men Sverige utmärker sig med en hög andel vinstdrivna utförare. 

130 Kommittén för socialt skydd och EU-kommissionen, 2021 Long term care report, 2021, 
s. 126 f. 
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Kontext SOU 2022:41 

• Personalen består främst av omsorgspersonal och sjuksköterskor, 
och alla länderna rapporterar att kompetensförsörjningen är en 
utmaning. 

• Sveriges uppdelning av huvudmannaskapet mellan vården och 
omsorgen kan försvåra integreringen av läkarvård och omsorg för 
personer med äldreomsorg. 

• Över lag syns stora likheter i den rättsliga regleringen av äldre-
omsorgen, men i Sverige saknas en tydlig reglering av möjlig-
heterna att ge vård och omsorg till personer med nedsatt besluts-
förmåga. 

• Jämförelser mellan länderna försvåras av betydande kommunal 
variation och avsaknad av gemensam terminologi och statistik. 
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4 Gällande rätt – övergripande 

I detta kapitel finns övergripande beskrivningar om gällande rätt på 
områden som är av betydelser för bägge benen i vårt utredningsupp-
drag. 

Inledningsvis beskrivs några av de internationella instrument som 
fastslår mänskliga rättigheter av särskild relevans för utredningsupp-
draget. Därefter redogörs för fri- och rättigheter enligt regeringsformen 
och för gällande förbud mot diskriminering. 

Vi beskriver vidare regleringen av kommuners och regioners upp-
gifter och organisation och avslutningsvis redogörs för gällande re-
glering av samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

I kapitel 5 återfinns bakgrund till våra överväganden om en äldre-
omsorgslag, inklusive gällande rätt på det området. I kapitel 6 finns 
på motsvarande sätt bakgrund till våra överväganden om stärkt hälso-
och sjukvård i kommuner, inklusive gällandet rätt på det området. 

4.1 Mänskliga rättigheter 

Särskilda rättigheter för äldre personer och personer med funktions-
nedsättningar uttrycks i ett antal internationella instrument. Det-
samma gäller rätten till hälsa och hälso- och sjukvård. Här redogörs 
för några av de internationella instrument som berör de frågor som är 
av betydelse för utredningens uppdrag, och som Sverige skrivit under. 

4.1.1 Globala instrument 

Förenta nationerna, förkortat FN, antog den allmänna förklaringen 
om mänskliga rättigheter 1948. Den är inte bindande men uttrycker den 
gemensamma viljan och strävan hos FN:s medlemsstater att arbeta för 
mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet i alla världens länder. 
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Gällande rätt – övergripande SOU 2022:41 

Deklarationen säger att var och en är berättigad till rättigheterna, 
utan åtskillnad av något slag. I artikel 25 anges bland annat att var 
och en har rätt till en levnadsstandard, tillräcklig för hälsa och välbefin-
nande och där ingår bland annat hälsovård och nödvändiga sociala 
tjänster. Där anges även en rätt till trygghet vid ålderdom. 

De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som koncept 
återfinns första gången i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna och utvecklades sedan bland annat i 1966 års FN-kon-
vention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK 
konventionen). I konventionens artikel 12 erkänns rätten för var 
och en att åtnjuta bästa möjliga uppnåeliga hälsa. För att tillgodose 
rätten till hälsa ska konventionsstaterna bl.a. förbättra alla aspekter 
av samhällets hälsovård, förebygga, behandla och bekämpa alla epide-
miska och endemiska sjukdomar samt skapa förutsättningar som till-
försäkrar alla tillgång till hälso- och sjukvård i händelse av sjukdom.1 

FN:s Internationella konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som antogs 2006 förtydligar vad som krävs för 
att personer med funktionsnedsättning, i alla åldrar, fullt ut ska få sina 
rättigheter uppfyllda som alla andra. Konventionen fokuserar på 
icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna ta del av medborgerliga, politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Några av konventionens 
centrala delar och principer handlar om rättskapacitet, tillgänglighet, 
att leva självständigt, vård, hjälpmedel, delaktighet och brukarin-
flytande. Bl.a. finns artiklar om rätten och möjligheterna för personer 
som är teckenspråkiga att använda sitt språk i olika sammanhang.2 

Stat, kommun och region har ett gemensamt ansvar att följa kon-
ventionen. 

4.1.2 Europeiska instrument 

Den europeiska konventionen från den 4 november 1950 angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna, förkortad EKMR, gäller som lag i Sverige. Här kan nämnas 
rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

1 SÖ 1971:41, Sveriges internationella överenskommelser, Internationell konvention om ekonomiska, 
social och kulturella rättigheter. Enligt den svenska översättningen ”läkarvård och sjukhusvård”.
Vi bedömer dock att ”hälso- och sjukvård” bättre överensstämmer med modernt språkbruk. 
2 Se t. ex. artiklarna 9, 21 och 30. 
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SOU 2022:41 Gällande rätt – övergripande 

korrespondens enligt artikel 8. I artikel 14 finns ett förbud mot dis-
kriminering vid tillämpningen av konventionen. Åtnjutandet av de 
fri- och rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas utan 
någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, 
politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, till-
hörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i 
övrigt. 

Inom EU gäller även Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna. Diskrimineringsförbudet i stadgans artikel 21 
omfattar fler diskrimineringsgrunder än EKMR, bland annat diskri-
minering på grund av funktionshinder och ålder. I artikel 25 tas äldre 
personers rättigheter upp. Unionen erkänner och respekterar rätten 
för äldre personer att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i 
det sociala och kulturella livet. Vidare slår artikel 34 fast att unionen 
erkänner och respekterar rätt till tillgång till social trygghet och 
sociala förmåner som garanterar skydd i sådana fall som till exempel 
ålderdom i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och 
praxis.3 

Den europeiska sociala stadgan, som trädde i kraft i februari 1965, 
är en internationell överenskommelse som utarbetades inom Europa-
rådet. 1996 fattades beslut om en reviderad stadga. I artikel 23 finns 
stadganden om rätt till socialt skydd för äldre personer. De länder 
som ratificerat den sociala stadgan åtar sig att själva eller i samarbete 
mellan offentliga och privata organisationer möjliggöra för äldre 
personer att så länge som möjligt förbli fullvärdiga samhällsmedlem-
mar. Som medel nämns att tillhandahålla lämpliga resurser och infor-
mation om tjänster och arrangemang. Vidare åtar sig parterna att 
möjliggöra för äldre personer att fritt välja livsstil och föra ett 
oberoende liv i den omgivning som de är förtrogna med så länge de 
önskar. Detta genom att tillhandahålla bostäder för deras behov och 
hälsotillstånd eller lämpligt stöd för anpassning av deras bostäder 
samt hälsovård och tjänster som deras tillstånd kräver. Artikel 15 
handlar om rätt till oberoende, social integrering och deltagande i 
samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar.4 I regeringens 
proposition Europarådets sociala stadga nämns som exempel att detta 
främjas genom socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst.5 

3 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
4 SÖ 1998:35, Sveriges internationella överenskommelser, Europeisk social stadga (reviderad). 
5 Prop. 1997/98:82, Europarådets sociala stadga s. 27. 
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Gällande rätt – övergripande SOU 2022:41 

4.2 Fri och rättigheter enligt regeringsformen 

I regeringsformen, RF, slås fast att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekono-
miska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten och det allmänna ska verka för social om-
sorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 6 

Regeringsformen innehåller också en uppräkning av grundläg-
gande fri- och rättigheter. Ett exempel är att var och en gentemot det 
allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp och betydande 
intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och 
innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga för-
hållanden.7 

Begränsningar av vissa fri- och rättigheter kan ske genom lag, om 
det kan anses godtagbart i ett demokratiskt samhälle och inte går 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 
föranlett den.8 I RF föreskrivs också att lag eller annan föreskrift inte 
får innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en 
minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat lik-
nande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Det är 
vidare inte tillåtet med föreskrifter som missgynnar någon på grund 
av sitt kön, om det inte utgör ett led i strävanden att åstadkomma 
jämställdhet.9 

4.3 Förbud mot diskriminering 

Ålder som grund för diskriminering skyddas inte av regeringsformen. 
Däremot finns ett skydd mot åldersdiskriminering i diskriminerings-
lagen (2008:567), förkortad DL.10 Förbud mot diskriminering som har 
samband med ålder gäller förutom inom arbetslivet och utbildnings-
området även andra samhällsområden såsom till exempel varor, 
tjänster, bostäder, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring 

6 1 kap. 2 § RF. 
7 2 kap. 6 § RF. 
8 2 kap. 20 och 21 §§ RF. 
9 2 kap. 12 och 13 §§ RF. Missgynnande p.g.a. kön är även tillåtet om föreskriften avser värn-
plikt eller liknande. 
10 1 kap. 1 DL §. 
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SOU 2022:41 Gällande rätt – övergripande 

och arbetslöshetsförsäkring. Även bristande tillgänglighet betraktas 
som en form av diskriminering i diskrimineringslagen.11 

Förbudet mot åldersdiskriminering hindrar dock inte tillämpning 
av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder eller annan sär-
behandling på grund av ålder, om särbehandlingen har ett berättigat 
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att 
uppnå syftet.12 Socialtjänstlagens bestämmelser som riktar sig till mål-
gruppen äldre och bestämmelser om fri vaccination mot influensa i 
hälso- och sjukvården är några exempel på bestämmelser som på ett 
berättigat sätt särbehandlar äldre personer. 

4.4 Kommunernas och regionernas uppgifter 
och organisation 

4.4.1 Regeringsformen 

Den kommunala självstyrelsen utgör grunden för det svenska sam-
hällssystemet och är grundlagsfäst. Av regeringsformen, förkortad 
RF, framgår att kommunerna sköter lokala och regionala angelägen-
heter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund.13 

Kommuner finns på lokal och regional nivå. Med uttrycken kom-
mun i regeringsformen avses alltså även region. 

I regeringsformen finns vissa grundläggande bestämmelser om 
kommunernas och regionernas interna organisation. Där slås fast att 
det i riket finns kommuner på lokal och regional nivå och att det 
bland annat finns kommunala förvaltningsmyndigheter för den 
offentliga förvaltningen.14 Den kommunala beslutanderätten utövas 
av valda församlingar. 15 Det framgår också av regeringsformen att 
förvaltningsmyndigheterna, såväl de statliga som de kommunala, har 
en viss självständighet. Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller 
en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltnings-
myndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndig-
hetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör 
tillämpningen av lag.16 

11 1 kap. 4 § p. 3 DL. 
12 2 kap. 13 b § DL. 
13 14 kap. 2 § RF. 
14 1 kap. 7 och 8 §§ RF. 
15 14 kap. 1 § RF. 
16 12 kap. 2 § RF. 
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Gällande rätt – övergripande SOU 2022:41 

4.4.2 Kommunallagen 

Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommunala 
självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i kommunallagen 
(2017:725), förkortad KL, eller i annan författning. Exempel på för-
fattningar som anger uppgifter för kommuner och regioner är social-
tjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30), förkortad HSL. Som offentligrättsligt subjekt är 
kommuner och regioner även bundna av EU-rätten. 

Den kommunala kompetensen 

Närmare bestämmelser om kommunernas och regionernas organisa-
tion och kompetensfördelning mellan olika organ finns framför allt 
i kommunallagen. I förarbetena till kommunallagen sägs att själv-
styrelse i grunden handlar om en princip för relationen mellan staten 
och den kommunala nivån.17 Principen ska gälla för all kommunal 
verksamhet, det vill säga både för den verksamhet som anges i kom-
munallagen och för den som följer av särskilda bestämmelser. Principen 
om kommunal självstyrelse avser alltså hela den kommunala verksam-
heten. Den kommunala självstyrelsen kan dock aldrig vara total. 
Riksdagen bestämmer grunderna för kommunernas och landstingens 
organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskatt-
ningen genom lag. Vidare är det riksdagen som genom lag bestämmer 
deras befogenheter och åligganden. 18 

Den fria bestämmanderätten för kommuner och regioner begränsas 
av kommunallagens övergripande bestämmelser om att de endast får ha 
hand om frågor som faller inom deras befogenhet. Regioner och kom-
muner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som 
har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras 
medlemmar (lokaliseringsprincipen). De får inte ha hand om sådana 
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region 
eller någon annan ska ha hand om. 19 

I lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) finns be-
stämmelser som utvidgar den kommunala kompetensen på vissa 
specifika områden. Ett exempel på detta är att kommunerna, utan 

17 Prop. 1990/91:117, En ny kommunallag s. 22 f. 
18 14 kap. 2 RF. 
19 2 kap. 1 och 2 §§ KL. 
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individuell behovsprövning enligt socialtjänstlagen, kan erbjuda 
servicetjänster åt personer som fyllt 68 år för att förebygga skador, 
olycksfall eller ohälsa. Kommunerna avgör själva vilka slags tjänster 
som bör tillhandahållas de äldre, från vilken ålder de ska erbjudas och 
hur de ska tillhandahållas. Alla kommunmedlemmar över den ålder 
som kommunen angett i sina riktlinjer har rätt att få tjänsten utförd 
på samma villkor. 

Organisationsfrihet 

Kommuner och regioner har stor frihet att själva bestämma hur 
nämndverksamheten ska organiseras utifrån lokala behov och förut-
sättningar. Kommunallagen innehåller bestämmelser om kommu-
nernas och regionernas politiska organ och uppgiftsfördelningen 
mellan dem. I varje kommun och region finns en beslutande politisk 
församling, benämnd fullmäktige, som är det främsta beslutande 
organet. Därutöver finns ett antal politiskt tillsatta organ – styrelsen 
och övriga nämnder – vilka har hand om kommunens eller regionens 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter men som även har vissa 
beslutsfunktioner. Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver 
styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller regionens upp-
gifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.20 

Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och in-
bördes förhållanden.21 Det handlar om att bestämma vilka uppgifter 
nämnderna ska ha och om de ska verka på central eller lokal nivå. En 
nämnd kan ha hand om flera verksamheter i hela kommunen eller 
regionen. En nämnd kan även ha hand om en eller flera verksamheter 
för en del av kommunen eller regionen. På detta sätt öppnas en möjlig-
het att tillsätta s.k. kommundelsnämnder eller distriktsnämnder. En 
nämnd kan även få ansvaret för verksamheten vid en eller flera anlägg-
ningar, t.ex. skolor eller sjukhus. Det är även möjligt att man inom 
ett visst område, till exempel socialtjänsten, fördelar uppgifterna på 
olika nämnder och lägger ansvaret för exempelvis medicinska och 
sociala insatser för äldre på en särskild äldreomsorgsnämnd. 

Det finns vissa inskränkningar i friheten för kommunerna och 
regionerna att bestämma sin egen organisation. Kommunerna och 

20 3 kap. 4 § KL. 
21 6 kap. 2 § KL. 
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Gällande rätt – övergripande SOU 2022:41 

regionerna är skyldiga att inrätta ett fullmäktige och en styrelse.22 De 
är också skyldiga att välja revisorer för granskning av sin verksam-
het.23 Det finns även ett antal nämnder som är obligatoriska. I kom-
muner och regioner ska det finnas en krisledningsnämnd för att 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser som medför allvarliga 
störningar i viktiga samhällsfunktioner.24 Vidare ska det i varje kommun 
och region finnas en eller flera s.k. patientnämnder.25 

Rätten att fritt organisera nämndverksamheten har även begränsats 
på så sätt att en nämnd inte får bestämma om rättigheter och skyldig-
heter för kommunen eller regionen i ärenden där nämnden företräder 
kommunen eller regionen som part. En nämnd får inte heller bedriva 
tillsyn över verksamhet nämnden själv bedriver.26 

De kommunala organen 

Fullmäktige 

Fullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar beslut av 
mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Exempel på 
sådana fullmäktigeärenden är mål och riktlinjer för verksamheten, 
budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas orga-
nisation och verksamhetsformer och val av ledamöter och ersättare i 
nämnder och beredningar samt revisorer. Fullmäktige har möjlighet 
att delegera sin beslutanderätt till en nämnd.27 Delegationen kan gälla 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Fullmäktige beslutar 
dock i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, i sådana ärenden kan beslutanderätten inte delegeras.28 Om det 
anges i en författning att fullmäktige har en viss uppgift, får inte 
heller den uppgiften delegeras. Det finns dock inte någon tydlig gräns 
mellan fullmäktiges exklusiva beslutanderätt och den del av beslutande-
rätten som är möjlig att delegera till nämnderna.29 

22 3 kap. 1 och 3 §§ KL. 
23 12 kap. 4 § KL. 
24 1 kap. 4 § och 2 kap 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
25 1 § lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 
26 6 kap. 7 § KL. 
27 5 kap. 2 § KL. 
28 5 kap. 1 § KL. 
29 Prop. 2016/17:171, En ny kommunallag s. 156. 
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Nämnderna 

Nämnderna har en viss självständig beslutanderätt och beslutar i 
frågor som rör förvaltningen. Nämnderna ska också besluta i frågor 
som ankommer på dem enligt lag eller annan författning, till exempel 
socialtjänstlagen och plan och bygglagen (2010:900). Det handlar 
ofta om myndighetsutövning, exempelvis beviljande av försörjnings-
stöd eller bygglov. Det är förbjudet för fullmäktige att bestämma hur 
en nämnd i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myn-
dighetsutövning mot enskild.30 Nämnderna fungerar därutöver som 
beredningsorgan åt fullmäktige och ansvarar även för att full-
mäktiges beslut verkställs.31 Vidare beslutar nämnderna i frågor som 
fullmäktige har delegerat till dem.32 

Styrelsen 

Styrelsen är kommunens eller regionens ledande förvaltningsorgan. 
Till styrelsens mera övergripande uppgifter hör att leda och sam-
ordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter 
och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av övriga nämnder, 
kommunalförbund och kommunala företag.33 Styrelsen ska även 
följa frågor av betydelse för kommunens eller regionens utveckling 
och ekonomiska ställning samt göra framställningar hos fullmäktige 
med flera om det behövs.34 Styrelsen kan lämna råd, anvisningar och 
förslag till åtgärder till nämnderna. Följs inte dessa får styrelsen 
begära att fullmäktige vidtar åtgärder. Däremot ligger det inte inom 
styrelsens befogenheter att i en annan nämnds ställe besluta att en 
viss åtgärd ska vidtas eller att besluta att något som en annan nämnd 
redan har beslutat inte får verkställas. 

I 2017 års kommunallag gavs möjligheter att stärka styrelsens 
ställning, genom en möjlighet för fullmäktige att besluta att styrelsen 
får fatta beslut om andra nämnders verksamhet. Det gäller dock inte 
andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden 
som i övrigt rör enskilda.35 

30 12 kap. 2 § RF. 
31 6 kap. 4 § KL. 
32 6 kap. 3 § andra stycket KL. 
33 6 kap. 1 § KL. 
34 6 kap. 11 § KL. 
35 6 kap. 8 § KL. 
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Gällande rätt – övergripande SOU 2022:41 

Kommunal samverkan 

Det finns bestämmelser i KL som ger goda möjligheter för kommuner 
och regioner att på frivillig grund samverka med varandra genom t.ex. 
kommunalförbund, gemensamma nämnder och avtal. Enligt HSL är 
huvudmännen dessutom skyldiga att samverka vid planering och 
utvecklingen av hälso- och sjukvården. 

Kommunalförbund och gemensamma nämnder 

Kommuner och regioner kan samverka kring i princip alla uppgifter 
genom att bilda kommunalförbund och gemensamma nämnder.36 

Ett kommunalförbund innebär att förbundsmedlemmarna över-
lämnar viss kommunal verksamhet till förbundet. Organisatoriskt är 
ett kommunalförbund uppbyggt på i princip samma sätt som en 
kommun eller en region. Kommunalförbundet är en egen offentlig-
rättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från med-
lemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara en slags special-
kommun.37 

Kommunalförbund kan utan särskilt lagstöd ha hand om myn-
dighetsutövning och andra uppgifter som är specialreglerade. Ett 
kommunalförbund kan, men måste inte, inrätta en eller flera nämnder. 

En gemensam nämnd bildas mellan två eller flera kommuner eller 
regioner och kan fullgöra uppgifter avseende all kommunal verksam-
het. En sådan nämnd är liksom övriga nämnder en egen myndighet, 
men en gemensam nämnd är inte en egen juridisk person. Den 
gemensamma nämnden ingår i en av de samverkande kommunernas 
eller regionernas politiska organisation. Uppgifterna för nämnden 
ska preciseras i en överenskommelse och det ska också finnas ett 
reglemente för nämnden. Varje samverkande kommun eller region 
ska vara representerad i styrelsen.38 

Sedan 2003 finns också en särskild lag (2003:192) om gemensam 
nämnd inom vård och omsorgsområdet. Genom den gavs kom-
muner och landsting möjlighet att samverka i en gemensam nämnd 
för att gemensamt fullgöra uppgifter inom vård- och omsorgsom-
rådet. I och med det slopades kravet (som finns i den generella lag-

36 3 kap. 8 och 9 §§ KL. 
37 9 kap. 1–18 § KL. 
38 9 kap. 19–35 § KL. 
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SOU 2022:41 Gällande rätt – övergripande 

stiftningen om gemensam nämnd) på att en uppgift skall falla inom 
de samverkande huvudmännens gemensamma kompetens. 

Även bildandet av kommunala bolag är en formell samverkansform. 

Avtalssamverkan 

Såväl kommunalförbund som gemensamma nämnder innebär dock 
att en relativt omfattande administrativ överbyggnad behöver skapas 
för samverkan. Att inrätta en gemensam nämnd för att exempelvis 
hantera ett fåtal ärenden där det finns ett behov av samverkan med 
en grannkommun kan innebära att kostnaderna överstiger nyttan. 
Samverkan genom kommunalförbund och en gemensam nämnd är 
inte alltid ändamålsenlig. Därför har en generell möjlighet införts för 
kommuner och regioner att ingå avtal om att dess uppgifter helt eller 
delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (s.k. 
avtalssamverkan).39 

Avtalssamverkan innebär ett civilrättsligt avtal som ger en kom-
mun eller region möjlighet att utföra uppgifter åt en annan kommun 
eller en annan region, utan att lokaliseringsprincipen hindrar det. 
Kommuner och regioner kan endast samverka om sina uppgifter, 
dvs. uppgifter som ankommer på dem. Detta innebär att samverkan 
endast kan avse sådant som faller inom den kommunala befogen-
heten. En kommun eller ett landsting får alltså inte genom avtals-
samverkan uppdra åt en annan kommun eller ett annat landsting att 
utföra uppgifter som den inte får utföra själv. 

Möjligheterna att samverka gäller inte bara samverkan mellan 
kommuner eller mellan regioner utan även samverkan mellan kom-
muner och regioner. En kommun får dock inte med stöd av bestäm-
melsen om avtalssamverkan utföra uppgifter som ankommer på en 
region och vice versa. Detta begränsar i praktiken möjligheten att 
ingå samverkansavtal mellan kommuner och regioner. 

Vid avtalssamverkan får kommuner och regioner komma överens 
om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller det andra 
regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden (extern delegering), i de fall 
delegering är tillåtet inom den egna kommunen.40 

39 9 kap. 37 § KL; Prop. 2017/18:151, En generell rätt till kommunal avtalssamverkan s. 24f. 
40 9 kap. 7 § andra stycket KL. 
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Gällande rätt – övergripande SOU 2022:41 

Särskilt om avtalssamverkan och regler om upphandling 

Avtalssamverkan kan avse både myndighetsutövning och utförande 
av uppgifter. Regler om upphandling gäller även vid avtalssamverkan, 
förutom om det är fråga om myndighetsutövning. Utförande av 
hälso- och sjukvård är oftast inte myndighetsutövning. 

Kommunen eller regionen måste i det enskilda fallet därför pröva 
om ett avtal uppfyller kriterierna för undantaget för upphandling 
mellan myndigheter (det s.k. Hamburgundantaget) i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling eller är undantaget från upphandlings-
reglerna på någon annan grund. Om det inte finns någon tillämplig 
undantagsregel måste avtalet konkurrensutsättas. 

Det förekommer också i speciallagstiftning att både kommuner 
och regioner åläggs uppgifter inom samma område, exempelvis inom 
primärvården. Det kan i sig förutsätta samverkan för att ansvaret ska 
kunna fullgöras. Regioner och kommuner är t.ex. skyldiga att ingå 
avtal om formerna för och omfattningen av läkarinsatser. 

Enligt 15 kap. 1 § HSL är det tillåtet för regioner och kommuner 
att ingå avtal med annan om utförande av hälso- och sjukvårds-
insatser som man ansvarar för och som inte utgör myndighetsut-
övning. Syftet med bestämmelsen är öka konkurrensen och skapa 
förutsättningar för privata aktörer och kommunala företag att utföra 
vissa kommunala uppgifter. Bestämmelsen innebär inte något undan-
tag från kravet på att tillämpa upphandlingsregler. Dessutom behöver 
regelverket om obligatoriska vårdvalssystem inom primärvården 
beaktas. 

4.4.3 Privata utförare 

Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av 
lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till en juridisk 
person eller en enskild individ.41 Om skötseln av angelägenheten 
innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det 
finns stöd för det i lag. 

Enskilda uppdrag kan upphandlas med stöd av lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling, LOU. Den lagen möjliggör för upphand-
lande myndighet att välja en av de sökande som uppfyller kraven i 
förfrågningsunderlaget. 

41 10 kap. 1 § KL. 
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Ett alternativt sätt för kommun och region att upphandla privata 
utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård är med stöd av 
lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV.42 Den lagen 
innebär att samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i 
förfrågningsunderlaget ska godkännas. 

4.5 Samverkan mellan socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården 

4.5.1 Övergripande krav på samverkan 

I lagstiftningen om hälso- och sjukvård och socialtjänst finns be-
stämmelser om övergripande krav på samverkan som är tillämpliga 
inom vården och omsorgen av äldre. 

Regioner och kommuner ska samverka med samhällsorgan, orga-
nisationer och vårdgivare i planeringen och utvecklingen av hälso-
och sjukvården.43 I förarbetena till bestämmelsen nämns bland annat 
äldreomsorgen som ett område där behovet av samarbete är stort.44 

Syftet med planeringen ska vara att tillgodose behovet av hälso- och 
sjukvård hos dem, för vilka regionen och kommunen har en skyldig-
het att tillhandahålla vård. Detta får bland annat betydelse med 
anledning av att regionen har en skyldighet att avsätta de läkarresur-
ser som behövs till kommunerna inom regionen för att kommunerna 
ska kunna fullgöra sina uppgifter inom hälso- och sjukvården, dvs. 
att tillhandahålla hälso- och sjukvård i särskilt boende, i dagverk-
samhet och i vissa fall i hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) 
i ordinärt boende. 

Regionen och kommunen ska även samverka så att den som bor i 
särskilt boende, vistas i dagverksamhet eller får hemsjukvård från 
kommunen också får övrig vård och behandling, hjälpmedel och sådana 
förbrukningsartiklar som denne kan behöva p.g.a. allvarlig sjukdom 
eller efter behandling av en sådan sjukdom.45 Insatser för habilitering 
och rehabilitering är en del av hälso- och sjukvården och omfattas där-
för av kravet på samverkan. I socialtjänstlagen finns en särskild bestäm-
melse om planeringen av insatser för äldre. Kommunerna är då skyldiga 

42 Prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården. 
43 7 kap. 7 § och 11 kap. 3 § HSL. 
44 Prop. 1981/82:97, Om hälso- och sjukvårdslag, m.m. s. 61 
45 16 kap. 12 § HSL. 
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att samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisa-
tioner.46 Syftet med kommunens planering ska vara att tillgodose äldre 
människors behov av boende, service och vård. 

I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (som gäller både för hälso- och sjukvården och social-
tjänsten) ställs krav på att vårdgivare och den som bedriver socialtjänst 
ska identifiera, beskriva och fastställa processer för samverkan.47 Det 
gäller för dem som finns i den egna verksamheten, det vill säga inom 
respektive vård- eller omsorgsgivares organisation. Det kan vara 
fråga om hur samverkan ska bedrivas till exempel mellan olika enheter 
eller andra organisatoriska delar och mellan olika personalgrupper. 
Kravet gäller även att det av processerna och rutinerna ska framgå hur 
samverkan möjliggörs med externa aktörer. 

4.5.2 Krav på samverkan och planering för enskilda personer 

Övergripande krav på samverkan 

När socialtjänstens insatser utformas och genomförs för en enskild 
ska de utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och 
vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisa-
tioner och andra föreningar.48 Den enskilde är ofta samtidigt i behov 
av insatser från andra samhällsorgan. Nämnden ska i sådana fall 
samverka med de organen så att insatserna kan samordnas. 

Inom hälso- och sjukvården finns krav på att olika insatser för 
patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Verksamhetschefen 
ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samord-
ning och säkerhet i vården tillgodoses och utse en fast vårdkontakt om 
patienten begär det eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans 
eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.49 

46 5 kap. 6 § andra stycket SoL. 
47 4 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
48 3 kap. 5 § SoL. 
49 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 6 kap. 1 och 2 §§ patientlagen 
(2014:82). 
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Individuella planer 

Individuell plan enligt SoL och HSL 

När en enskild har behov av insatser både från region och från kom-
mun finns lagstadgade krav på vården och omsorgen att upprätta en 
individuell plan. 

I HSL, och SoL, finns krav på att upprätta en individuell plan när 
en enskild har behov av regionalt finansierad hälso- och sjukvård och 
insatser från kommunens socialtjänst.50 

Det finns även krav på att upprätta individuella planer när en 
patient efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från både 
regional och kommunal hälso- och sjukvård eller socialtjänst (se nedan 
om lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård, förkortad LUS).51 

Det finns en viss otydlighet i begreppen som används för den 
individuella planen. Den individuella planen enligt SoL och HSL 
kallas ofta för SIP, som står för samordnad individuell plan. Detta 
uttryck finns dock inte i lagstiftningen. I LUS, används begreppet 
samordnad individuell planering om själva planeringen. Den plan 
som ska upprättas benämns dock även i denna lag som individuell 
plan, med hänvisning till bestämmelserna i SoL och HSL.52 

En individuell plan enligt HSL och SoL ska upprättas om regionen 
eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få 
sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. 
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål och ska, när det är 
möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges 
möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den 
enskilde inte motsätter sig det. 

Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser 
som respektive huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av 
någon annan är regionen eller kommunen och vem av huvudmännen 
som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Bestämmelsen gäller 
även privata utförare som har avtal med kommun eller region. 

En förutsättning för att kravet på individuell plan (enligt SoL och 
HSL) ska gälla är att den enskilde har behov av insatser från den av 
regionen finansierade hälso- och sjukvården och från socialtjänsten. 

50 16 kap. 4 § HSL och 2 kap. 7 § SoL. 
51 4 kap. 1 och 2 §§ LUS. 
52 4 kap. 1 och 2 §§ LUS. 
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Gällande rätt – övergripande SOU 2022:41 

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattas enbart av kravet på 
upprättande av individuell plan i samband med utskrivning från 
sluten vård (jmf. nedan om samordnad individuell planering vid ut-
skrivning från sluten vård). När kravet på ett gemensamt upp-
rättande av en individuell plan lagfästes fanns flera bestämmelser om 
skyldigheter för regionens hälso- och sjukvård att samverka med 
kommunerna på individnivå. Det fanns också flera bestämmelser i 
speciallagstiftningar om individuella planer för vissa grupper. Någon 
generell regel som gav kommuner och landsting i uppdrag att gemen-
samt upprätta individuella planer för alla enskilda som behövde det 
fanns dock inte. Den individuella planen skulle skilja sig från övriga då 
befintliga planer genom att gälla alla enskilda och säkerställa sam-
arbete mellan huvudmännen, i syfte att tillgodose individers samlade 
behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Regeringen ansåg att 
krav på gemensamma individuella planer krävdes för att tydliggöra 
huvudmännens gemensamma ansvar för personer med behov från 
både hälso- och sjukvård och socialtjänst. I de fall den individuella 
planen sammanfaller med någon annan plan som ska upprättas enligt 
annan lagstiftning, ska inte någon individuell plan upprättas.53 

Individuell plan i samband med utskrivning från sluten vård 

Som ovan nämnts finns även särskild reglering om samverkan mellan 
region och kommun vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god 
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver 
insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård 
eller socialtjänst. 

I sådana fall ska en samordnad individuell planering genomföras 
av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Om 
insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjuk-
vården, ska även den regionfinansierade öppna vården medverka i 
planeringen. Regionerna och kommunerna ska i egenskap av huvud-
män för verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i sam-
råd utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som 
bedriver socialtjänst avseende samverkan. 

53 Prop. 2008/09:193, Vissa psykiatrifrågor m.m. s. 28. 
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5 Äldreomsorg 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till våra överväganden om en 
äldreomsorgslag. Överväganden och förslag i dessa delar återfinns i 
kapitel 7. 

I avsnitt 5.1 beskrivs gällande rätt för socialtjänst. I avsnitt 5.2 
redogörs för hur äldreomsorgen fungerar i praktiken i kommuner, 
t.ex. när det gäller handläggning, organisering av arbetet på utförarnivå 
samt personal och kompetens. 

5.1 Gällande rätt för socialtjänst 

Kommunernas ansvar för äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 
(2001:453), förkortad SoL, sedan tillkomsten av 1980-års socialtjänst-
lag. Det var vid tillkomsten av den lagen som begreppet äldreomsorg 
etablerades. I det följande beskrivs regleringen av socialtjänsten och 
äldreomsorgen. 

5.1.1 Socialtjänstens mål 

SoL, är en målinriktad ramlag. I portalparagrafen som inleder lagen 
anges de övergripande målen för socialtjänsten på följande sätt. 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 
och aktiva deltagande i samhällslivet. Under hänsynstagande till männi-
skans ansvar för sin och andras sociala situation ska socialtjänsten in-
riktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande-
rätt och integritet.1 

1 1 kap. 1 § SoL. 
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Utredningen framtidens socialtjänst har föreslagit att bestämmelsen 
kompletteras med att socialtjänsten även ska främja människornas 
jämställda levnadsvillkor.2 Förslaget bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

De mål som ställs upp i portalparagrafen är övergripande och 
omfattar all verksamhet inom socialtjänsten. De övergripande målen 
är allmänt utformade och ska i första hand ses som politiska rikt-
märken för socialtjänstens långsiktiga utveckling. De uttrycker såväl 
samhällets roll som en positiv tilltro till människans förmåga.3 

Dessa mål konkretiseras och preciseras i delmål i andra bestäm-
melser i lagen. Ett exempel på en sådan bestämmelse är att social-
nämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 4 

5.1.2 Socialtjänstens huvudfunktioner 

Socialtjänstens medel för att uppnå målen har delats in i tre huvud-
funktioner. 

• Strukturinriktade insatser syftar till en god samhällsmiljö. Dit räknas 
medverkan i samhällsplaneringen, arbete med sociala problem och 
uppsökande verksamhet. 

• Allmänt inriktade insatser avser generellt utformade insatser. Det 
är insatser som inte är individuellt behovsprövade utan erbjuds en 
viss målgrupp, till exempel träffpunkter för social samvaro och 
annan aktivitet som erbjuds äldre personer och/eller deras anhöriga 
eller andra närstående. 

• Individuellt inriktade insatser avser insatser som är individuellt 
utformade efter den enskildes behov. Det kan till exempel vara 
hemtjänstinsatser som en äldre person har behov av som stöd i 
den dagliga livsföringen på grund av nedsatt funktionsförmåga. 

En helt klar gränsdragning är inte möjlig. En viss insats kan vara 
sammansatt och beröra mer än en huvudfunktion.5 

2 SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst, en ny socialtjänstlag, s. 366. 
3 Prop. 1979/80:1, Om socialtjänsten Del A, s. 116 och 137f. 
4 5 kap. 4 § SoL. 
5 Prop. 1979/80:1, Om socialtjänsten Del A, s. 152. 

152 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

    

 

    
        

        
    

       
     

      
         

        
       

    
        

   
       

      
       

       
       

        
        

            
        

      
          

        
     

          
       

         
    

        
      

 
      
      
      
        
      

SOU 2022:41 Äldreomsorg 

5.1.3 Ansvar för äldreomsorg 

Kommunen 

SoL liksom socialtjänstförordningen (2001:937) vänder sig i första 
hand till kommunen eller socialnämnden. I SoL anges att kommu-
nerna svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.6 

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller 
de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.7 I SoL benämns 
nämnden som ansvarar för socialtjänsten som socialnämnd oavsett 
vad kommunfullmäktige valt att kalla nämnden, som till exempel äldre-
omsorgsnämnden. Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för 
kommunens socialtjänst. Socialtjänsten är den förvaltning som lyder 
under socialnämnden och den instans som utför arbetet i praktiken. 
En beviljad insats verkställs hos en utförare som kan vara i kom-
munens egen regi eller i en enskild verksamhet. 

Kommunen är således huvudman för socialtjänstens verksamhet. 
Kommunerna kan välja att upphandla driften av en verksamhet 
(entreprenader).8 Kommunerna har även möjlighet att införa valfri-
hetssystem enligt lagen (2008:962) valfrihetssystem, förkortad LOV. 
Kommunen behåller dock ansvar som huvudman för verksamhet 
som överlämnats till privata utförare. Om kommunen infört valfrihets-
system är kommunen, i egenskap av huvudman, beställare. Huvud-
mannens styrning av utförare i egen och privat regi sker i huvudsak 
genom krav som ställs i förfrågningsunderlaget och i de avtal som 
tecknas med de privata utförarna. Kommunen ska se till att verksam-
heten 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 kon-
trollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.9 Detsamma gäller när skötseln av en kom-
munal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat ut-
förare. Kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten.10 

Om kommunen köper upp enstaka platser vid ett särskilt boende 
eller korttidsboende för äldre har kommunen huvudmannaansvar 

6 2 kap. 1 § SoL. 
7 2 kap. 4 § SoL. 
8 2 kap. 5 § SoL. 
9 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), KL. 
10 10 kap. 8 § KL. 
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för den individuella insatsen för den äldre personen, men inte för 
verksamheten som helhet. 

Privata utförare 

Kommunens yttersta ansvar kan inte överlåtas. Det är inte heller 
tillåtet att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning.11 

Genomförande av beslutade insatser innefattar dock inte myndig-
hetsuppgifter och kan därmed överlåtas till en privat utförare, som 
t.ex. driften av ett särskilt boende eller utförande av hemtjänstinsatser. 

En privat utförare är en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om en kommunal angelägenhet. 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 
individ som har slutit avtal med en kommun om att bedriva enskild 
verksamhet, t.ex. i form av särskilda boendeformer för äldre eller 
hemtjänst, ska ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, för att yrkesmässigt få bedriva sådan verksamhet.12 Även de 
verksamheter som bedrivs på entreprenad med kommunen som 
huvudman är tillståndspliktiga. Den som bedriver verksamheten är 
skyldig att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten t.ex. i 
SoL och Socialstyrelsens föreskrifter. 

Privat verksamhet som bedrivs utan avtal med kommunen och 
med egen finansiering omfattas inte av bestämmelserna i SoL. 

Personalen 

Den personal som utför insatserna i äldreomsorgen, dvs. framför allt 
i hemtjänsten eller i äldreboende, arbetar för kommunens eller den 
enskilda utövarens räkning. 

Varken chefer eller omsorgspersonal13 i verksamheterna inom 
äldreomsorgen har något i lag utpekat eget ansvar för vissa uppgifter, 
till skillnad från vad som gäller för till exempel hälso- och sjukvården 
där vissa funktioner är särskilt utpekade. Det gäller t.ex. verksam-

11 2 kap. 5 § SoL. 
12 7 kap. 1 § SoL. 
13 Vårdbiträden, undersköterskor och undersköterskor med specialistkompetens. 
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hetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och det yrkesansvar 
som åligger legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.14 

Det finns dock bestämmelser som anger att all personal inom 
socialtjänsten har en skyldighet att medverka till att den verksamhet 
som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet samt 
en skyldighet att rapportera om missförhållanden (lex Sarah).15 

5.1.4 Kvalitet och uppföljning 

Kvalitetskrav 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.16 Det gäller 
både i privat och offentlig verksamhet och för såväl myndighets-
utövning som övriga insatser. När bestämmelsen om god kvalitet 
infördes framhöll regeringen i propositionen att kvalitet är ett svår-
fångat begrepp och att vad som är god kvalitet inte låter sig fastställas 
på ett entydigt och objektivt sätt. Människors olika behov och för-
väntningar påverkar deras föreställningar av vad som är god kvalitet. 
Ett antal faktorer som lyftes fram med betydelse för kvaliteten på 
insatser inom socialtjänsten var bland annat rättssäkerhet, den 
enskildes medinflytande, en lätt tillgänglig vård och service, samt ett 
genomtänkt arbetssätt. Frågor om bemötandet av enskilda inom 
socialtjänsten framhölls särskilt. 

Beträffande kvalitet i äldreomsorgen erinrade regeringen om att 
socialtjänstens insatser för äldre skall präglas av respekt för den 
enskildes självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. 
Omsorgs- och vårdinsatser ska utformas utifrån den enskildes indi-
viduella behov, förutsättningar och önskemål. Bland faktorer som 
påverkar kvaliteten i äldreomsorgen framhölls bl.a. samverkan med 
andra verksamheter och organ samt ett integrerat synsätt, där den 
enskildes behov och trygghet alltid måste lyftas fram före de behov 
som organisation och administration kan ha. God kvalitet förut-
sätter att den enskilde ges ett verkligt inflytande över insatsernas 
utformning. Ett reellt inflytande handlar också om bemötande och 
respekt för var och ens särart, vilja och önskemål.17 

14 Se t.ex. 4 kap. 2 § och 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt 6 kap. 2 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659). 
15 14 kap. 3 och 4 §§ SoL. 
16 3 kap. 3 § första stycket SoL. 
17 Jfr prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 51 f. 
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Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande ut-
vecklas och säkras.18 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som ett sätt att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kva-
litet gäller för hälso-och sjukvården, tandvården, LSS-verksamhet 
och socialtjänsten. 

Kvalitet definieras i föreskrifterna med att en verksamhet upp-
fyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter 
och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Med 
ledningssystem avses ett system för att fastställa principer för led-
ning av verksamheten.19 Var och en som bedriver socialtjänst ska ha 
ett ledningssystem för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvär-
dera och förbättra verksamheten.20 För att säkerställa att lednings-
systemet är ändamålsenligt uppbyggt krävs ett fortlöpande syste-
matiskt förbättringsarbete. Ledningssystemet gör det möjligt för 
ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle 
och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i 
verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, miss-
förhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller 
för verksamheten kan förebyggas. Därigenom ökar verksamhetens 
nytta för intressenterna. Det är framför allt fråga om nyttan för den 
enskilde individen i dennes kontakt med vården och omsorgen. Det 
kan också vara fråga om andra intressenters nytta, till exempel ett 
medborgarperspektiv, eftersom alla har ett intresse av att offentligt 
finansierad vård och omsorg bedrivs kostnadseffektivt och ges i 
enlighet med gjorda prioriteringar och mål. 

Den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll. Egenkon-
trollen ska ske med sådan frekvens och i den omfattning som krävs 
för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontroller innebär 

18 3 kap. 3 § tredje stycket SoL. 
19 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. 
20 3 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. 
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även att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och 
rutiner som ingår i ledningssystemet.21 Den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och syn-
punkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och 
deras närstående, personal, vårdgivare, andra som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS, myndigheter och föreningar, andra orga-
nisationer och intressenter.22 

De som bedriver verksamhet måste skapa förutsättningar för 
medarbetare att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens kvalitet kan 
ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten och 
vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en 
lärande organisation.23 

Lex Sarah 

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet kan även räknas 
skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa eller undanröja missför-
hållanden och rapporteringsskyldigheten enlig Lex Sarah.24 Skyldig-
heten att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för miss-
förhållanden gäller för var och en som fullgör uppgifter inom respektive 
socialtjänstverksamhet.25 

Uppföljning 

För att säkerställa att kravet på en god kvalitet uppfylls och att 
kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras behöver 
verksamhetens kvalitet följas upp. Innebörden av att kvaliteten i verk-
samheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras är 
att en uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitet och 
resultat skall göras av socialnämnden, enligt förarbetena till bestäm-

21 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. 
22 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. 
23 Socialstyrelsen, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete-Handbok för tillämpningen av 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
2012 s. 9 f. 
24 14 kap. 7 § SoL. 
25 14 kap. 3–7 §§ SoL. 
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melsen. I förarbetena anges vidare att bestämmelsen ställer krav på 
uppföljning och utvärdering av de insatser som görs liksom på en 
anpassning av utbud och innehåll med hänsyn till utvecklingen i om-
världen.26 

Vidare gäller att nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i 
överensstämmelse med de övergripande mål och riktlinjer som full-
mäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten.27 Nämnden bestämmer själv hur den 
ska se till att få den information den behöver för att kunna kon-
trollera verksamheten. Nämnden ska även se till att den interna kon-
trollen är tillräcklig för att säkra en effektiv förvaltning och att und-
vika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra 
till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs 
effektivt och säkert. Kravet på intern kontroll gäller även verksamhet 
som överlämnats till annan utförare.28 

Kvalitetsberättelser 

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Socialstyrelsen rekom-
menderar i ett allmänt råd till bestämmelsen att den som bedriver 
socialtjänst med dokumentationen som utgångspunkt upprättar en 
årlig sammanhållen kvalitetsberättelse. Av denna bör det framgå hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verk-
samhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att säkra kvaliteten och vilka resultat som 
uppnåtts.29 

26 Prop. 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 119. 
27 6 kap. 6 § KL. 
28 Prop. 2016/17:171, En ny kommunallag, s. 362. 
29 7 kap. 1 § SOSFS 2011:9. 
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5.1.5 Innehåll i äldreomsorgen 

Individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten 

I förarbetena till 1980 års socialtjänstlag formulerades principer som 
bör gälla för individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten. Dessa 
principer handlar om helhetssyn, frivillighet och självbestämmande 
samt normalisering. 

Helhetssyn innebär att en enskilds eller en grupps sociala situation 
och de problem som han eller hon upplever ska ses i förhållande till 
hela den sociala miljön. Dit hör bland annat familjen, möjligheter till 
bostad och positiva fritidsförhållanden, värden som ryms i begreppet 
livskvalitet. 

I portalparagrafen slås fast att verksamheten ska bygga på respekt 
för människors självbestämmanderätt och integritet, liksom att den 
ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Vidare ska socialnämndens insatser utformas och genom-
föras tillsammans med den enskilde. Det innebär att frivillighet och 
självbestämmande ska vara vägledande vid handläggningen av enskilda 
ärenden. Det är också viktigt att den enskilde själv behåller ansvaret 
för sin situation.30 

Med normalisering avses att samhällets insatser stödjer medbor-
garnas strävan efter att så långt som möjligt kunna vara som andra 
och ha det som andra, vilket samtidigt betyder rätt att vara sig själv. 
Ett konkret exempel på detta inom äldreomsorgen är att göra det 
möjligt för äldre att bo kvar i sin normala miljö, till exempel genom 
att erbjuda hemtjänstinsatser.31 

Biståndet inom äldreomsorgen kan omfatta många olika typer av 
insatser. Det finns inga begränsningar i SoL kring vad den enskilde 
kan ansöka om för typ av bistånd. Det är den enskildes behov som 
avgör om bistånd ska beviljas och hur det i så fall ska utformas. En 
person kan också behöva andra typer av stöd, utöver stödet i den 
dagliga livsföringen, det kan till exempel handla om missbruk, ekonomi 
eller våld. Det finns heller ingen avgränsning i lagstiftningen som skulle 
reservera vissa insatser till just äldreomsorg. I den officiella statistiken 
redovisas följande insatser till personer över 65 år: hemtjänst i ordinärt 
boende, särskilt boende, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, 
dagverksamhet, korttidsplats, kontaktperson eller familj, boendestöd, 

30 Prop. 1979/80:1, Om socialtjänst, s. 207 f. 
31 Prop. 1979/80:1, Om socialtjänst, s. 212. 
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avlösning av anhörig, och annat bistånd. De vanligaste insatserna 
enligt SoL till personer över 65 år under år 2020 var trygghetslarm, 
hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende, och matdistribution.32 

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som 
en person kan få i syfte att underlätta den dagliga livsföringen. Vad 
som är hemtjänst är inte definierat i lagen men beskrivs i förarbeten 
och definieras i Socialstyrelsens termbank som bistånd i form av 
service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller mot-
svarande. Service är t.ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp 
med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt 
distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses 
insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska 
och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och 
dricka, klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan 
också vara ledsagning eller andra insatser som behövs för att bryta 
isolering eller insatser för att den enskilde ska känna sig trygg och 
säker i det egna hemmet. I begreppet hemtjänst ingår även avlösning 
av anhörigvårdare i hemmet.33 Trygghetslarm är också en sådan 
insats som innefattas i begreppet hemtjänst. 

Bistånd efter individuell behovsprövning 

I 4 kap. 1 § socialtjänstlagen regleras att den enskilde under vissa för-
utsättningar har rätt till bistånd. Den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet till-
försäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det 
stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. För-
sörjningsstöd kan bland annat ges för att klara mat, hyra och andra 
levnadsomkostnader. 

Med begreppet ”livsföring i övrigt” avses de olika behov som den
enskilde kan ha för att kunna tillförsäkras en skälig levnadsnivå och 
som inte omfattas av försörjningsstödet. Det kan till exempel vara 
fråga om vård- och behandlingsinsatser, hemtjänst, särskilt boende 
för äldre personer eller kontaktperson. 

32 Socialstyrelsen, Statistik om insatser till äldre, 2021. 
33 Se t.ex. prop. 2000/01:149, Avgifter inom äldre- och handikappomsorg, s. 23. 
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I förarbetena till SoL anges att skälig levnadsnivå inte bara inne-
bär en nivåbestämning utan ger också uttryck för vilken form av 
insats, vård och behandling, andra stödformer eller ekonomiskt 
bistånd, som kan komma i fråga. Begreppet skälig levnadsnivå blir ett 
uttryck för vissa minimikrav på insatsen vad gäller kvaliteten. Många 
gånger har begreppet emellertid vållat problem eftersom det givit upp-
hov till tvister om olika alternativ och kostnaderna för dessa. 

Vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga måste 
en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade 
insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen 
i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Reger-
ingen angav i propositionen att det enligt regeringens mening inte 
kan finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala 
tjänster oberoende av kostnad.34 

Av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden, om det 
finns skäl för det, får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. Bestämmelsen innebär en befogenhet för social-
nämnden att ge bistånd till enskilda om det bedöms vara ändamåls-
enligt. Den ger inte någon rätt för den enskilde till bistånd och beslut 
enligt bestämmelsen får endast överklagas genom laglighetsprövning 
enligt ordningen i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Därför saknas 
praxis som visar om den tillämpats i äldreomsorgen. 

Hemtjänst och servicetjänster utan föregående behovsprövning 

Bestämmelser om socialnämndens möjlighet att erbjuda hemtjänst 
till äldre personer utan en föregående behovsprövning finns i 4 kap. 
2 a § socialtjänstlagen. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att 
tillämpa.35 Bestämmelsen reglerar inte vilka typer av hemtjänst-
insatser som kommunerna måste erbjuda inom ramen för förenklat 
beslutfattande, utan det är upp till varje kommun att i sina riktlinjer 
ange vilka insatser som ska ingå. 

Intentionen med den nya lagstiftningen är att ge äldre personer 
ett större inflytande över utförandet av insatsen. Genom ett ram-
beslut i enlighet med kommunala riktlinjer kan insatserna tillhanda-
hållas snabbare, enklare och med ett tydligt angivet utrymme för på 

34 Prop. 2000/01:80, Ny socialtjänstlag m.m., s. 90f. 
35 4 kap. 2 a § SoL. 
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vilket sätt som insatsernas innehåll och utförande kan påverkas av 
den enskilde. Det kan t.ex. handla om att i stället för en planerad 
städning få hjälp till frisören eller att få en tidning eller bok uppläst. 
Det viktiga vad gäller byte av insatser är att personalen och den äldre 
personen i sitt möte talar om vad som är möjligt att utföra inom 
ramen för de kommunala riktlinjerna.36 

Det kommunen har att förhålla sig till när en äldre person ansöker 
om en sådan hemtjänstinsats är att sökanden uppfyller de kriterier 
som kommunen har fastställt i sina riktlinjer, till exempel en viss 
åldersgräns. Vid förenklat beslutfattande kommer således social-
tjänstens utredning i praktiken bara bestå i att konstatera att den 
äldre uppnått den ålder eller andra kriterier som kommunen anger i 
sina riktlinjer och därefter kan beslut fattas. Om den äldre själv vill 
eller om kommunen bedömer att personen i fråga behöver mer om-
fattande insatser än de som erbjuds inom ramen för förenklat beslut-
fattande, ska en utredning och behovsprövning alltid göras och 
bistånd i form av hemtjänst beviljas med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Allt 
fler kommuner har infört modeller för förenklad biståndsbedöm-
ning. År 2020 fick 1 624 personer hemtjänst genom förenklad bistånds-
bedömning i 17 kommuner, jämfört med 298 personer i 14 kommuner 
2019.37 

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kom-
munens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värde-
grunden i 5 kap. 4 § SoL. 

En kommun kan också tillhandahålla servicetjänster enligt lagen 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter, förkortad befogen-
hetslagen, åt personer som fyllt 68 år utan individuell behovsbedöm-
ning och de krav på handläggning som gäller för socialnämnden. Med 
servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, 
olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.38 

Det kan till exempel handla om att byta en glödlampa eller gardiner 
eller att lyfta tunga möbler. Kommunen avgör själv vilka slags tjänster 
som ska tillhandahållas och från vilken ålder personer omfattas av 
erbjudandet. 

36 Prop. 2017/18:106, Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, s. 31. 
37 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021. 
38 2 kap. 7 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
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5.1.6 Särskilda bestämmelser om äldreomsorg 
i socialtjänstlagen 

Värdegrunden m.m. 

I SoL finns det särskilda bestämmelser om äldre personer. Bestäm-
melserna handlar såväl om strukturinriktade och allmänt inriktade 
insatser som individuella åtgärder. Som exempel på strukturinriktade 
och allmänt inriktade insatser kan nämnas att socialnämnden har ett 
ansvar för att verka för att äldre personer får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden. Till socialtjänstens upp-
gifter hör även att göra sig väl förtrogen med kommunmedborgarnas 
levnadsförhållanden och att genom uppsökande verksamhet och på 
annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.39 

Den s.k. värdegrunden innebär att socialtjänstens omsorg om 
äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. Omsorgen ska också inriktas på att äldre ska 
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Social-
nämnden ska även verka för att äldre får goda bostäder och ge dem 
det stöd och den hjälp i hemmet de behöver tillsammans med annan 
lättåtkomlig service. För äldre personer gäller vidare att de ska få 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. 
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och 
hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 
Sådan hjälp ges oftast genom hemtjänst. 

Boende och bemanning 

Kommunen ska även inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd, s.k. särskilt boende.40 

Till sådana boendeformer räknas bl.a. ålderdomshem, servicehus, 
gruppboende, platser för korttidsvård eller korttidsboende. Ett sär-
skilt boende kännetecknas främst av krav på att bostaden ska vara 
utformad och utrustad så att den boende kan fortsätta leva ett så 
självständigt liv som möjligt, krav på att de tjänster som den enskilde 
behöver ska kunna ges under alla tider på dygnet samt krav på att det 

39 5 kap. 6 § SoL. 
40 5 kap. 4–5 §§ SoL. 
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ska finnas tillgång till personal som dels kan bedöma när social eller 
medicinsk vård krävs, dels också kunna svara för att sådan ges.41 

I sådana boenden ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, 
dygnet runt finnas personal som utan dröjsmål kan uppmärksamma 
om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd 
och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller 
hälsa.42 Syftet med lydelsen ”utifrån den enskildes aktuella behov” är
att tydliggöra att utgångspunkten är den enskildes medicinska och 
sociala behov. Kravet på tillgång till personal villkoras med andra ord 
utifrån den enskildes förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. 
Socialnämnden kan t.ex. fortsatt placera äldre i s.k. servicelägenheter 
med trygghetslarm. Vidare förtydligas att de äldre som placeras i 
exempelvis s.k. demensboenden och behöver dygnet runt vård ska 
tillförsäkras detta. Finns behov av på boendet närvarande personal 
ska sådan finnas. Socialnämnden kan anpassa tillgången till personal 
i förhållande till de äldres olika behov i ett boende, där en enskild 
person kan vara i behov av mer stöd och hjälp än en annan. 

Genom att utgå från den enskildes behov undviks en reglering 
som innebär att alla de särskilda boendena på ett generellt och preciserat 
vis ska ha tillgång till personal dygnet runt med en viss personalstyrka. 
Begreppet ”aktuella” ger socialnämnden ett incitament att göra en 
kontinuerlig anpassning av stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. 
Av detta följer att personalen ska uppmärksamma den äldres behov av 
stöd och hjälp. Vid behov behöver tillgången till personal förändras. 

Förordningen reglerar inte på vilket sätt personal kan uppmärk-
samma att en boende har behov av hjälp och därför kan den som 
bedriver ett särskilt boende själv bedöma på vilket sätt tekniskt stöd 
kan vara lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används på ett sådant 
sätt att det inte är till nackdel för den enskilde43 Bestämmelsen 
benämns ofta som nattbemanning, vilket var i fokus när den tillkom, 
även om ordalydelsen är dygnet runt. 

41 Prop. 2005/06:115, Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 23 och 75. 
42 2 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937). 
43 Förordningsmotiv 2016:1, Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937). 
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Trygghetsboenden 

Kommunen har även möjlighet, men inte en skyldighet, att inrätta 
särskilda boenden för den grupp äldre som inte har så omfattande 
omsorgsbehov att heldygnsvård är nödvändig, men som däremot 
bedöms ha behov av ökad trygghet och gemenskap med andra, när 
kvarboende i ordinarie boende inte längre upplevs tryggt, s.k. trygg-
hetsboenden.44 

Denna form av särskilt boende bör t.ex. kunna erbjuda gemen-
samma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge för att öka trygg-
heten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. Där gäller inte 
krav på att det ska finnas personal dygnet runt. Det stöd och den hjälp 
och service som den enskilde kan behöva bör efter biståndsbedöm-
ning kunna erbjudas genom hemtjänstinsatser på samma sätt som 
vid hemtjänst i ordinarie boende. 

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boende-
former omfattar inte biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunen 
får däremot erbjuda hemsjukvård.45 

Minoritetsspråken 

SoL anger att kommunen ska verka för att det finns tillgång till 
personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor 
(de nationella minoritetsspråken).46 År 2019 infördes även nya 
bestämmelser i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, förkortad minoritetslagen, för att stärka det grund-
läggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur 
och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvalt-
ningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Bland annat inför-
des nya bestämmelser som gäller inom äldreomsorgen. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den 
som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service 
och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av per-
sonal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. 

44 5 kap. 5 § SoL. 
45 Prop. 2017/18:273, Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre, s. 31f, 36 och 55. 
46 5 kap. 6 § tredje stycket SoL. 
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En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska 
erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del 
av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreom-
sorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani 
chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med 
sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår 
i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. 

Inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt bestämmel-
serna i lagen ska kommunen beakta de äldres behov av att upprätt-
hålla sin kulturella identitet. Kommunen ska även informera den 
som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjlig-
heterna till sådan service och omvårdnad.47 

Anhöriga eller andra närstående 

Enligt 5 kap. 10 § SoL ska socialnämnden erbjuda stöd för att under-
lätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 
Syftet med bestämmelsen är att tydliggöra att socialnämnden ska 
erbjuda stöd för att underlätta för de personer som av fri vilja hjälper, 
vårdar eller stödjer en närstående. Den syftar inte till att få anhöriga 
eller andra närstående att utföra mer vård eller stöd än de själva vill. 

I propositionen till bestämmelsen anger regeringen att stöd till de 
personer som vårdar eller stödjer närstående måste kännetecknas av 
individualisering, flexibilitet och kvalitet. Individualisering förut-
sätter att t.ex. den anhörigas eller andra närståendes unika behov 
identifieras och att stödet utformas efter hans eller hennes behov. 
Det förutsätter i sin tur att den som bedömer behovet och får besluta 
om insatser har kunskaper om förhållandena i det enskilda fallet. För 
att finna rätt form av insats är det oftast en förutsättning att social-
tjänsten har en god och förtroendefull dialog både med de personer 
som vårdar eller stödjer en närstående och med den närstående. 

Eftersom behov förändras över tid handlar flexibilitet om att 
insatsen och dess resultat fortlöpande följs upp och vid behov för-
ändras. Det handlar om att rätt stöd ges vid rätt tidpunkt, vilket är 
en grundförutsättning för att kunna stödja den anhöriga eller annan 
närstående. Insatserna måste vara av god kvalitet och vara till nytta 

47 18 a–c § lagen (2007:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
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för dem som behöver dessa. Kvalitet i sin tur kräver att de som svarar 
för insatsen har den kunskap som behövs. Kombinationer av olika 
insatser över tid torde ha de största förutsättningar att ha framgång. 
Frågan om stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående 
är en förtroendefråga. Anhöriga eller andra närstående måste känna 
förtroende för att samhället har insatser att erbjuda när de behöver 
sådana.48 

5.1.7 Tillsyn över äldreomsorgen 

Inspektionen för vård och omsorg, förkortat IVO, bedriver tillsyn 
över socialtjänsten och därmed även över äldreomsorgen. Tillsynen 
omfattar bl.a. ärendehandläggning, hur kommunerna bedriver upp-
sökande verksamhet, hur kommunerna tar hand om anmälningar enligt 
lex Sarah m.m. Tillsynen gäller även själva utförandet av insatserna, 
oavsett om den bedrivs i offentlig eller enskild regi.49 

Tillsynen har ett kontrollerande, förebyggande och främjande 
syfte. Tillsynen granskar dels hur kommuner och andra utförare av 
verksamhet sköter sina åligganden i förhållande till krav i lagar och 
andra föreskrifter, dels hur man lever upp till mål och målliknande 
föresatser i lagstiftningen. I det första fallet innebär det framför allt 
inspektioner av olika slag medan det vid granskning mot mål mer 
handlar om förebyggande och främjande tillsyn som inte kan kopplas 
till sanktioner. Det blir mer fråga om att peka på förbättringsåtgärder, 
ge råd och vägledning.50 

5.1.8 Angränsande lagstiftning 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
förkortad LSS, är ett komplement till andra lagar och innebär inte 
någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran 
om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets 
bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras 
i lagen. Anledningen är att det antas vara till fördel för den enskilde.51 

48 Prop. 2008/09:82, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, s. 21 f. 
49 Jfr 13 kap. 1 § SoL. 
50 Prop. 2008/09:160, Samlad och tydlig tillsyn av socialtjänsten, s. 73. 
51 Prop. 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade, s. 171. 
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Att man har rätt till insatser enligt LSS hindrar inte att man kan få 
stöd utifrån annan lagstiftning, exempelvis SoL. Eftersom LSS inne-
håller specificerade insatser så kan SoL behövas som komplement till 
dessa. 

För att stöd med personlig assistans ska kunna lämnas efter 
65-årsdagen måste insatserna ha beviljats eller ansökan ha gjorts 
dessförinnan.52 Behov som uppkommer senare ska tas om hand inom 
äldreomsorgen som regleras i SoL. 

För att få insatser utifrån LSS ska den sökande omfattas av lagens 
personkrets och ha behov av den sökta insatsen. De som omfattas av 
personkretsen är personer med: 

• utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

• betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom, 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.53 

Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av 
lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i sam-
hällslivet. 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. 

LSS innehåller följande tio insatser för särskilt stöd och särskild 
service: 

• rådgivning och annat personligt stöd, 

• personlig assistans, 

• ledsagarservice, 

• kontaktperson, 

52 9 b § LSS. Fr.o.m. den 1 januari 2023 är åldersgränsen 66 år, se prop. 2021/22:181, Justerade 
åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system, s. 51 och 112 f. 1; 2021/22:SfU25 
och rskr 2021/22:331. 
53 1 § LSS. 
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• avlösarservice i hemmet, 

• korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

• korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, 

• boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn 
eller ungdom, 

• bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpas-
sad bostad, 

• daglig verksamhet.54 

5.2 Äldreomsorgen i praktiken 

5.2.1 Handläggning av ärenden 

Handläggningsprocessen 

Bestämmelser om handläggning av ärenden finns i SoL och förvalt-
ningslagen (2017:900). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs 
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS reglerar dokumentation men 
påverkar även indirekt handläggningen. 

Ett ärende aktualiseras hos socialtjänsten genom att en person 
ansöker om bistånd eller att någon annan uppmärksammar social-
tjänsten på att personen har behov av stöd och hjälp, det kan vara en 
anhörig eller andra närstående eller god man till exempel. Behov av 
stöd och hjälp kan även uppmärksammas i samband med utskrivning 
från en sjukhusvistelse. Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda 
utredning om det genom en ansökan, anmälan eller på annat sätt 
kommit till nämndens kännedom att en person har ett behov som 
kan föranleda någon åtgärd av nämnden.55 

Under utredningen samlar handläggaren in information om vilka 
behov och resurser personen har. Detta kan ske i form av telefon-
kontakt och personliga besök i den äldres hem, på sjukhus eller kort-
tidsboende. I vissa fall kan det efter personens medgivande också 
vara nödvändigt att inhämta uppgifter från andra än den enskilde, 
som till exempel anhöriga eller andra närstående, andra myndigheter 

54 9 § LSS. 
55 11 kap. 1 § SoL. 
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eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Hur omfattande 
utredningen behöver vara beror på omständigheterna i det enskilda 
fallet. Syftet med informationsinsamlingen är att ge biståndshand-
läggaren en uppfattning om den äldres förmåga att hantera och klara 
den dagliga livsföringen och vilka behov av stöd och hjälp den äldre 
har. 

Utifrån det insamlade underlaget ska socialnämnden ta ställning 
till hur de aktuella behoven kan tillgodoses samt pröva om rätt till 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL finns. 

Handläggningen av ett ärende avslutas genom att socialnämnden 
fattar ett slutligt beslut i ärendet. Om beslutet går den enskilde emot, 
helt eller i någon del, finns möjlighet att överklaga beslutet till dom-
stol.56 

Ett enhetligt sätt att beskriva och dokumentera behov 

2012 introducerades modellen Äldres behov i centrum, ÄBIC, för 
att på ett enhetligt sätt beskriva och dokumentera äldre personers 
behov samt beslutade och utförda insatser. 

Under 2015 genomfördes en vidareutveckling och anpassning av 
ÄBIC för alla vuxna personer som är i behov av stöd i det dagliga 
livet enligt SoL eller LSS. Resultat av utvecklingsarbetet resulterade 
i att ÄBIC 2016 bytte namn till Individens behov i centrum, IBIC, 
och att arbetssättet kom att omfatta alla vuxna personer oavsett ålder 
som behöver stöd i det dagliga livet utifrån SoL eller LSS. 

IBIC ger stöd för att arbeta efter lagstiftningens intentioner och 
låta de individuella behoven få styra. I januari 2020 uppgav 167 av de 
244 svarande kommunerna att de hade infört eller påbörjat ett 
införande av IBIC inom äldreområdet.57 

En utvärdering visar att det är i behovsutredningarna de tydligaste 
effekterna av IBIC syns. IBIC har bidragit till ökad likvärdighet och 
underlättat samarbete mellan professionella samt ökad delaktighet i 
vissa kommuner. Vissa tecken finns även på att IBIC bidrar till mer 
träffsäkra insatser och gör det tydligare för utförarpersonalen vilket 
stöd individen behöver. Resultatet från en enkät visar att IBIC har 
bidragit till att utredningarna blivit mer jämförbara, samtidigt som 

56 16 kap. 3 § SoL. 
57 Socialstyrelsen, Individens behov i centrum – Lägesbeskrivning för införandet januari 2020, 2020. 
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komplexiteten och tiden för att göra utredningar har ökat. Fall-
studier beskriver även att utredningarna har blivit mer kärnfulla och 
fokuserar mer på personens behov och förmåga. Enkätresultatet 
pekar varken mot att det blivit lättare eller svårare att dra en gräns 
för vilka behov som ger rätt till stöd. I vissa kommuner verkar möj-
ligheten för personen som söker stöd att själv vara delaktig i utred-
ningen ha ökat. Även inom vilka livsområden det är möjligt att få 
stöd verkar ha breddats i vissa kommuner. 58 

5.2.2 Lokala riktlinjer och rutiner 

SoL ramlagskonstruktion medför en relativt stor frihet att utforma 
och välja de insatser och tillvägagångssätt som är bäst ägnade att till-
godose behoven. Detta sätt att reglera ger kommunerna stor frihet 
vid val av och utveckling av metoder och arbetssätt. En ambition 
med detta var att det skulle ge kommunerna goda möjligheter att ta 
hänsyn till den enskildes vilja och behov.59 Samtidigt är kommunerna 
skyldiga att behandla sina medlemmar lika. Särbehandling är dock 
tillåten, om det finns sakliga skäl för den.60 Den kommunala likställig-
hetsprincipens kärna är att kommunmedlemmar som är i samma 
situation ska behandlas lika. 

SoL är en speciallag som ger möjlighet att särbehandla kommun-
medlemmar utifrån lagens bestämmelser. Detta förutsätter en pröv-
ning i varje särskilt fall av det behov som den enskilde individen har 
på grund av den situation hen befinner sig i. I annat fall kan social-
nämnden överskrida de befogenheter SoL lämnar kommunen,61 såvida 
kommunen inte erbjuder insatser till alla kommunmedlemmar utan 
behovsprövning enligt 4 kap. 2 a § SoL. 

Det relativt stora handlingsutrymmet i SoL i kombination med 
likställighetsprincipen har ansetts göra det nödvändigt med lokala 
tillämpningsanvisningar och riktlinjer som stöd i handläggnings-
processen. 62 Andra skäl till att införa lokala riktlinjer för bistånds-
bedömningen kan vara att sätta upp kommunens ambitionsnivå för 

58 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Effekten av IBIC. En utvärdering av arbetssättet 
av individens behov i centrum i socialtjänsten., 2021. 
59 Prop. 1979/80:1 Del A, Om socialtjänsten, s. 141. 
60 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725). 
61 Jfr RÅ 1991 ref. 61. Jfr dock möjligheter att fatta beslut utan föregående behovsprövning 
som är tillåtet enligt 4 kap. 2 a § SoL. 
62 SOU 2008:51, Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 67. 
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insatserna inom äldreomsorgen, dvs. politiska och ekonomiska prio-
riteringar. 

5.2.3 Socialt ansvarig samordnare 

I flera kommuner har man inrättat en funktion som ska stödja 
kvalitetsarbetet i socialtjänsten. Funktionen kan liknas vid en medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.63 Funktionen benämns på olika 
sätt men den vanligaste benämningen är socialt ansvarig samordnare, 
SAS. Benämningen socialt ansvarig socionom förekommer också. 
I vissa kommuner har man velat betona den tillsynande rollen och 
kallar funktionen för tillsynsansvarig över socialtjänsten, TÖS. Ut-
redningen använder benämningen socialt ansvarig samordnare, SAS. 

Det finns inte något lagstadgat krav på att det ska finnas en SAS 
i kommunerna. De kommuner som har funktionen har gjort detta 
på eget initiativ. Att det saknas nationellt krav på en samordnar-
funktion har medfört att rollen har utvecklats på olika sätt i kom-
munerna. 

Socialstyrelsen har beskrivit samordnarrollen i en kartläggning 
från 2014 där MAS har svarat på enkätfrågor om SAS. Det har dock 
gått ett antal år sedan kartläggningen gjordes och det kan tänkas att 
detta har förändrats sedan dess. Där framkom att av de 94 kom-
muner som svarade på enkäten uppgav 31 procent att det finns en 
eller flera personer som innehar en funktion liknande MAS inom 
omsorgsverksamheten. Det var något vanligare i större kommuner. 
Enligt enkätsvaren har samordnarfunktionerna ofta ett organisa-
toriskt samband med MAS. 

Av de 29 kommuner som enligt enkätstudien har en särskilt 
kvalitetsansvarig för omsorgsverksamheten är funktionen i 26 fall 
placerad på samma plats i organisationen som MAS. Ofta är funk-
tionen organiserad i kvalitetsstaber som sorterar under social-
cheferna, förvaltningschefen eller liknande på högre nivå. Mer sällan 
befinner sig en socialt ansvarig samordnare organisatoriskt inom 
funktionsspecifika områden såsom äldre-, individ och familje- eller 
funktionshinderomsorgen. Detta beror främst på kommunens stor-
lek då kvalitetsstaber i första hand finns i större kommuner med 
många personer som arbetar med kvalitetsutveckling. 

63 Regleras i 11 kap. 4 § HSL. 
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I princip alla som arbetar som socialt ansvarig samordnare har en 
bakgrund inom socialtjänsten och kunskap och insikt i kvalitets-
arbete på en övergripande nivå. Många har utbildning motsvarande 
socionom eller inom vad som tidigare hette social omsorg. 

Kartläggningen visade att socialt ansvarig samordnare ofta fångar 
upp ansvar som annars är spridda i andra delar av verksamheten; 
ansvaret för lex Sarah är exempelvis något som vanligtvis ligger på 
cheferna för utförarorganisationerna.64 

Även om den socialt ansvarige samordnarens uppgifter ser olika 
ut i olika kommuner är det vanligt att de arbetar med egenkontroll 
och att följa upp utförares insatser. En annan vanlig uppgift är att 
utforma rutiner och riktlinjer för verksamheten samt att följa upp 
införandet av dem. 

Ofta samverkar socialt ansvariga samordnare med den kom-
munala MAS:en i dagliga arbetsuppgifter. De styr förstås av olika 
lagstiftningar, men funktionerna tycks delvis formas av varandras 
arbetssätt (se avsnitt 8.8 för våra förslag gällande MAS och andra 
ledningsfunktioner i den kommunala primärvården). 

Utredningen Framtidens socialtjänst hade enligt sina direktiv i 
uppdrag att se över om det finns behov av att införa ett krav på 
socialt ansvarig samordnare men lämnade den delen av uppdraget 
utan förslag eller utredningsunderlag på grund av tidsbrist.65 

5.2.4 Organisering av arbetet på utförarnivå 

Organiseringen av utförandet av äldreomsorg ser olika ut i olika 
kommuner, men kommunen som huvudman är alltid ytterst an-
svarig för verksamheten.66 Efter SoL:s tillkomst utförs äldreomsorg 
av allt fler privata utförare. År 2009 infördes lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem, LOV. Den innebär att privata utförare inbjuds att 
ingå i det offentligt finansierade utbudet, samt att det är den enskilde 
individen som väljer vilken utförare hen vill ha sina insatser ifrån. 
För kommuner är det frivilligt att använda sig av valfrihetssystem, 
till exempel för utförande av äldreomsorg. Lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling kan också tillämpas (se även avsnitt 4.4.3). 

64 Socialstyrelsen, Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande 
funktioner, 2014. 
65 SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, s. 238. 
66 2 kap. 1 § SoL. 
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Där valfrihetssystem införs i socialtjänsten sker det vanligtvis 
inom hemtjänsten. När LOV infördes ökade antalet privata utförare 
som drev verksamhet inom hemtjänst kraftigt. Under senare år syns 
en kontinuerlig minskning av antalet externa aktörer inom LOV-
marknaden. Kommunerna har arbetat mycket med avtalsuppfölj-
ningar och granskningar. Samtidigt som tillståndsgivning från IVO 
och en stram ekonomisk situation i kommunerna är troliga anled-
ningar till denna förändring. Kommuner som har avslutat sina LOV-
system har primärt angivit att det varit få personer som valt en privat 
utförare, eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. Kom-
muner med fungerande valfrihetssystem har valt att införa system 
inom fler verksamhetsområden. Särskilt boende för äldre är det 
området som ökat mest senaste åren. 67 

1 oktober 2020 bodde nästan 84 000 personer som var äldre än 
65 år på särskilt boende och knappt 5 500 befann sig på en kort-
tidsplats. Majoriteten bodde på ett särskilt boende och korttidsplats 
som drivs i kommunal regi. En av fyra hemtjänsttimmar för äldre 
utfördes i enskild regi.68 

Utöver företag kan också föreningar, stiftelser och samfälligheter 
bedriva äldreomsorg. De utförarna brukar i regel vara idéburna.69 De 
idéburna aktörerna har frivilligt valt att gå samman kring en idé och 
värdegrund, allmännytta eller medlemsnytta är deras främsta driv-
kraft och eventuella överskott går tillbaka till verksamheten och där-
med kommer samhället till godo. 

Riksdagen har fattat beslut om nya bestämmelser med syfte att 
underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga 
välfärden som träder i kraft den 1 januari 2023. Det innebär bland 
annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upp-
handlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.70 

67 SKR, Valfrihetssystem i kommuner, beslutsläget 2021, 2021. 
68 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsned-
sättning efter regiform 2020, 2021. 
69 I prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd definieras begreppet som en juridisk person som ute-
slutande har ett allmännyttigt syfte som är angivet i stadgar, bolagsordning, urkund eller mot-
svarande handling. 
70 Prop. 2021/22:135, Idéburen välfärd. 2021/22:FiU28; rskr 2021/22:349. 
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5.2.5 Personal och kompetens i äldreomsorgen 

Vilka arbetar i äldreomsorgen? 

Allmänt om kompetenskrav 

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet.71 I propositionen 
där bestämmelserna om kvalitet och kompetens föreslog angavs att 
en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå god kvalitet i 
omsorgen om äldre är tillgången till personal med lämplig utbildning 
och kompetens samt ett tydligt och engagerat ledarskap. Genom att 
fortlöpande beakta behovet av kompetensutveckling stärks möjlig-
heterna att hålla en god kvalitet i socialtjänstens olika verksam-
heter.72 I förarbetena nämndes dock inte närmare vad som skulle 
anses vara en lämplig utbildning eller erfarenhet. Regeringen menade 
att begreppet kompetens är mångtydigt och syftar inte bara på 
formell behörighet utan hänvisar också till ord som kvalifikation, 
kunskap, erfarenhet, förmåga, lärande och färdighet. Kompetensut-
veckling måste ske i verksamheterna och vara en integrerad del i en 
ständigt pågående underhålls- och förnyelseprocess.73 

Biståndshandläggare 

Socialsekreteraren ansvarar för det praktiska genomförandet av 
socialtjänstens uppdrag. Inom äldreomsorgen är den vanliga benäm-
ningen på socialsekreteraren biståndshandläggare, men det före-
kommer andra benämningar som t.ex. hemtjänstassistent. Bistånds-
handläggaren arbetar utifrån lagstiftningen i en politiskt styrd 
organisation och utför sitt arbete på delegation av nämnden. 

Det finns ingen lagreglering av biståndshandläggarens uppgifter. 
Biståndshandläggaren utreder och bedömer den äldres behov av stöd 
och hjälp och fattar beslut om bistånd för socialnämndens räkning. 
Hen arbetar med myndighetsutövning enligt SoL och bedömer 
behov och fattar beslut i biståndsärenden. Biståndshandläggaren ut-
reder vad den sökande behöver hjälp med och vad hon eller han klarar 
av att utföra själv. I biståndshandläggarens uppgift brukar också ingå 

71 3 kap. 3 § andra stycket SoL. 
72 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 52. 
73 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 48f. 
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att informera om vilka insatser kommunen har att erbjuda. Ibland kan 
det finnas flera möjliga sätt att få hjälp. Hemtjänst kan t.ex. komplet-
teras med dagverksamhet. Om kommunen erbjuder valfrihetssystem 
inom äldreomsorgen ger biståndshandläggaren information om vilka 
utförare som finns att välja emellan. 

I biståndshandläggarens arbete kan också ingå att följa upp in-
satserna. Biståndshandläggaren för dokumentation och ser till att 
individuella möten, vårdplaneringar och samverkan med övrig personal, 
myndigheter samt den äldres anhöriga eller andra närstående bokas in 
vid behov.74 

Som stöd för tillämpningen av bestämmelsen om lämplig utbild-
ning och erfarenhet har Socialstyrelsen utfärdat allmänna råd om 
grundläggande kunskaper hos personal som arbetar som arbetar med 
handläggning och uppföljning i socialtjänstens omsorg om äldre.75 

För personal som arbetar med handläggning och uppföljning finns 
rekommendationer om att de bör ha socionomexamen eller social 
omsorgsexamen enligt tidigare studieordning. Det finns även re-
kommendationer om introduktion och stöd till personal som saknar 
erfarenhet samt om fortbildning och vidareutbildning. Vidare anges 
närmare rekommendationer om kunskaper som personalen bör ha 
på områdena äldre och åldrande, utredning och beslut, samtal och 
relationer, samverkan och samordning, regelverk och rättsutveck-
ling, insatser samt uppföljning och utvärdering. 

Biståndshandläggaren behöver även förhålla sig till de kommu-
nala riktlinjer för arbetet som kan finnas lokalt. 

Undersköterskor och vårdbiträden 

Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom 
hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor 
och 9 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. 
Även vårdbiträden är en vanlig yrkeskategori i äldreomsorgen.76 

74 SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre, s. 79. 
75 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2007:17) om personalens kompetens vid handläggning 
och uppföljning av ärenden som avser äldre. 
76 Statistiska centralbyrån (SCB), Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldre-
boende vanligaste yrket i Sverige. 
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En undersköterska inom äldreomsorgen ger individuell vård och 
omsorg till äldre i eget eller särskilt boende.77 Undersköterskan kan 
utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering 
om hen har tillräcklig kompetens eller erfarenhet för det, t.ex. kvali-
ficerad sårvård och kateterspolning.78 I betänkandet Stärkt kompetens 
i vård och omsorg beskrivs undersköterskor som personer som har en 
examen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller mot-
svarande tidigare gymnasieprogram eller godkänd utbildning i vård-
och omsorgsprogrammets yrkesämnen inom vuxenutbildningen.79 

Vårdbiträden beskrivs i SSYK som personal som ger individuell vård 
och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende. 

För den personal som arbetar med att ge äldre personer stöd och 
hjälp i dagverksamhet, i hemmet eller i en särskilt inrättad boendeform 
(framför allt undersköterskor och vårdbiträden) finns allmänna råd 
om vilka kunskaper och förmågor de bör ha inom områdena 

• värdegrund, 

• förhållningssätt och bedömningsförmåga, 

• kommunikation (vilket inkluderar språkkunskaper), 

• regelverk, 

• det normala åldrandet, 

• åldrandets sjukdomar, 

• funktionsbevarande omsorg m.m., 

• social omsorg, 

• kroppsnära omsorg, 

• måltid, mat och näring, 

• skötsel av hemmet, 

• omsorg i livets slutskede samt, 

• hälso- och sjukvård m.m. 

77 Statistiska centralbyrån (SCB), Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). 
78 6 kap. 3 § PSL. 
79 SOU 2019:20, Stärkt kompetens i vård och omsorg, s. 10 och 229. 
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I de allmänna råden anges att den som ska arbeta med stöd och hjälp 
till äldre personer kan uppnå de kunskaper och förmågor som re-
kommenderas i de allmänna råden genom godkänt resultat på någon 
av följande utbildningar: kurser om 1 400 poäng i de programgemen-
samma ämnena i vård och omsorgsprogrammet eller kurser om 
1 500 poäng som ingår i Skolverkets nationella yrkespaket för arbete 
som undersköterska (se även avsnitt 3.3.4 om de nationella yrkes-
paketen för undersköterska samt vårdbiträde). Kunskaperna och för-
mågorna kan även uppnås genom godkänt resultat på någon annan 
utbildning som motsvarar dem som anges. 80 De som har dessa 
arbetsuppgifter är framför allt undersköterskor och vårdbiträden. 

Undersköterska blir skyddad yrkestitel 

Från den 1 juli 2023 får i princip endast den som har ett bevis om 
rätt att använda yrkestiteln undersköterska använda titeln i yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet 
enligt SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade.81 Grunden för att få en skyddad yrkestitel kommer 
att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och 
omsorgsprogram. 

Enligt övergångsbestämmelser får dock den som vid ikraft-
trädandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska under 
en tioårsperiod räknat från ikraftträdandet fortsätta att använda titeln 
även om han eller hon inte har fått bevis om rätt att använda den. 
Under samma tidsperiod ska även bevis om rätt att använda yrkes-
titeln undersköterska kunna ges till den som har en utbildning med 
inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kom-
munal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinne-
håll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.82 

80 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal 
som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. 
81 Prop. 2020/21:175, Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket; 
bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:377 
82 Prop. 2020/21:175, Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket; bet. 
2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:377. 
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Första linjens chefer 

I den nationella yrkesklassificeringen beskrivs enhetschef inom äldre-
omsorgen som en verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef 
för förvaltning, regiondirektör eller verkställande direktör. Högsta 
chef i företag utan chefshierarki inom äldreomsorg. Planlägger och 
leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.83 

I sitt uppdrag att kartlägga organisation och bemanning vad gäller 
första linjens chef definierade Socialstyrelsen första linjens chef som 
den närmaste chefen för den operativa verksamheten. Enligt defini-
tionen har en första linjens chef bland annat ansvar för personal, 
budget, utveckling och arbetsmiljö. Den titel som vanligtvis används 
för första linjens chefer är enhetschef eller verksamhetschef.84 

Även Arbetsmiljöverket har definierat första linjens chef i en 
rapport. Där definierades första linjens chef som den närmsta chefen 
till den operativa personalen, som exempelvis sjuksköterskor, under-
sköterskor, hemtjänstpersonal, administration och läkare. I deras 
rapport användes begreppen första linjens chef, enhetschef och chef 
som likvärdiga funktioner.85 

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg för äldre bedömde att det råder otydlighet 
om vilka krav på utbildning som kan ställas på den verksamhetsnära 
chefen.86 De rekommenderade att regeringen skulle ge en myndighet 
i uppdrag att ta fram ett underlag med bedömningar av för- och 
nackdelar med att reglera eller på annat sätt tydliggöra utbildnings-
krav för verksamhetsnära chefer inom den kommunalt finansierade 
vården och omsorgen om äldre per personer. Regeringen har lämnat 
ett sådant uppdrag till Socialstyrelsen Uppdraget ska redovisas senast 
den 1 mars 2023.87 

Socialstyrelsen har i en kartläggning kommit fram till att i särskilt 
boende hade 74 procent av första linjens chefer en eftergymnasial 
utbildning om tre år eller längre och 19 procent hade en eftergymnasial 
utbildning som var kortare än tre år. Samma fråga i hemtjänst visade att 
68 procent första linjens chefer hade en eftergymnasial utbildning som 

83 SCB, Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). (I SSYK används det äldre begreppet 
landstingsdirektör.) 
84 Socialstyrelsen, Förutsättningar och stöd för första linjens chefer Kartläggning av första linjens 
chefer i äldreomsorgen, 2021, s. 10. 
85 Arbetsmiljöverket, Första linjens chefer i vård och omsorg, 2018, s. 5. 
86 SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg, s. 200. 
87 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen. 
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var tre år eller längre och 19 procent hade en eftergymnasial utbild-
ning som var mindre än 3 år.88 

5.2.6 Personer med äldreomsorg och innehåll 
i äldreomsorgen 

Personer med äldreomsorg 

Vem omfattas av äldreomsorg 

Trots att SoL innehåller särskilda bestämmelser om socialnämndens 
skyldigheter i förhållande till äldre personer saknas en definition av 
vilka personer som omfattas av begreppet äldre personer i SoL. 

Liksom för andra åldersgrupper varierar äldre personers livsvill-
kor och livssammanhang i vardagen. Äldre personer kan sägas vara 
en individuell, kulturell och nationell term. Människor som har 
samma kronologiska ålder kan alltså ha mycket olika förutsättningar, 
behov och preferenser. 

Kategoriska kronologiska definitioner av vilka som räknas som 
äldre är varken enkla eller allmänt tillämpliga. En kronologisk defini-
tion av äldre används dock ofta. Det kan vara nödvändigt till exempel 
vid framställningar av statistik, forskning och internationella jäm-
förelser. WHO och FN använder kategorier som börjar vid 60 eller 
65 år.89 Traditionellt har man i forskning och internationella jämförelser 
definierat äldre personer som personer över 60 eller 65 år. Detta ger ett 
enkelt, tydligt och lätt replikerbart sätt att mäta och spåra olika indika-
torer på befolkningens åldrande. Socialstyrelsens redovisning av 
statistik över socialtjänstinsatser till äldre personer utgår också från 
personer som är över 65 år.90 

Genom att det inte är definierat i SoL vad som avses med äldre 
personer i lagen ligger det inom kommunerna befogenhet att i sina 
riktlinjer för handläggning närmare precisera vilken ålder som ska 
vara vägledande vid handläggningen av olika typer av ansökningar 
om stöd och hjälp till äldre personer. Utredningen har vid en genom-
gång av kommunala riktlinjer funnit att de flesta kommuner som har 

88 Socialstyrelsen, Förutsättningar och stöd för första linjens chefer. Kartläggning av första linjens 
chefer i äldreomsorgen, 2021. 
89 WHO, Men ageing and health, 1999; WHO, Decade of healthy ageing, 2020; FN, World 
Population Ageing, 2019. 
90 Socialstyrelsen, Statistik om äldre, 2020. 
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riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen inte 
anger någon lägsta ålder för när ärenden handläggs inom äldreom-
sorgen eller när sådan omsorg erbjuds. De kommuner som anger en 
ålder, anger 65 år. Det finns dock exempel där även yngre personer 
inkluderas i riktlinjerna för handläggning av ärenden inom äldreom-
sorgen, t.ex. vuxna som inte fyllt 65 år och har en demenssjukdom 
eller som är nästan 65 år med liknande behov som de som fyllt 65 år.91 

Kommuner får erbjuda servicetjänster till personer som har fyllt 
68 år utan föregående behovsprövning.92 Åldersgränsen motiveras 
med att det är den ålder man har rätt att kvarstå på arbetsmarknaden 
och att personer under den åldern inte bör ha svårigheter att själv 
kunna klara de sysslor som kommunen kan erbjuda hjälp med som 
servicetjänster.93 

Sedan den 1 juli 2018 har kommunernas befogenhet att erbjuda 
hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning ut-
vidgats till att gälla även andra hemtjänstinsatser, utöver service-
tjänster, genom att en ny bestämmelse infördes i SoL.94 Enligt för-
arbetena till bestämmelsen kan de kommuner som väljer att erbjuda 
hemtjänst på detta sätt utfärda riktlinjer för vilka som omfattas och 
man kan utgå från att någon åldersgräns kommer att anges i dessa 
riktlinjer.95 Socialstyrelsen har genomfört telefonintervjuer med 
5 kommuner. I dessa kommuner uppgavs kommunala åldersgränser 
på 70, 75 respektive 80 år för att bevilja hemtjänstinsatser utan före-
gående behovsprövning.96 

Omfattning av insatser 

De allra flesta äldre klarar sig själva eller med hjälp av anhöriga eller 
andra närstående och har inga socialtjänstinsatser. Med stigande 
ålder ökar dock sannolikheten för att drabbas av olika sjukdomar 
som kan påverka livskvaliteten och den fysiska funktionsförmågan 
och därmed leda till behov av vård och omsorg (se avsnitt 3.2). 

91 Tranås kommun, Riktlinjer för biståndsbedömning avseende äldre i enlighet med social-
tjänstlagen. 
92 2 kap. 7 § befogenhetslagen. 
93 Prop. 2005/06: 115, Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 149. 
94 4 kap. 2 a § SoL. 
95 Jfr prop 2017/18:106, Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, s. 18. 
96 Socialstyrelsen, Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
för äldre, 2019 (En av kommunerna angav 18 år, vilket bedöms bero på ett missförstånd av vad 
frågan gällde). 
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Äldreomsorg SOU 2022:41 

Enligt Socialstyrelsens årliga lägesrapport över vården och om-
sorgen för äldre har andelen personer 65 år och äldre med äldreomsorg 
minskat i samtliga insatsformer sedan 2014. Även omfattningen av 
socialtjänstinsatser till gruppen 80 år och äldre har minskat, trots att 
åldersgruppen har blivit större. Corona-pandemin har på olika sätt 
bidragit till en fortsatt minskning av socialtjänstinsatser under 2021, 
dels eftersom rädsla för smitta har gjort många äldre tveksamma till 
att använda omsorgsinsatser, dels eftersom vissa insatser har dragits 
in under pandemin (se även avsnitt 3.3.6). 

Den nedåtgående trenden för andelen personer som har fått 
socialtjänstinsatser fortsätter. Sedan 2014 har andelen personer 65 år 
och äldre med äldreomsorg minskat i samtliga insatsformer. 
I oktober 2021 bodde drygt 79 000 personer 65 år och äldre på sär-
skilt boende för äldre, och knappt 8 000 befann sig på en korttids-
plats. Majoriteten bodde på ett särskilt boende eller korttidsplats 
som drevs i kommunal regi. 

Rädslan för smittan gjorde att många äldre var tveksamma till att 
använda vård- och omsorgstjänster under 2020, men fler sökte och 
fick hemtjänst eller en plats på särskilt boende för äldre under 2021. 
En vidare analys av gruppen 80 år och äldre visar att socialtjänst-
insatserna har minskat även i den här åldersgruppen, trots att både 
antalet och andelen personer i den åldersgruppen har ökat sedan 
2014. Det innebär att även den gruppens nyttjande av hemtjänst 
minskar, trots att de i högre grad lever i ordinärt boende. Utveck-
lingen vad gäller de olika socialtjänstinsatserna säger egentligen väldigt 
lite om behoven hos åldersgruppen, utan beskriver snarare en utveck-
ling där allt fler får sina behov tillgodosedda i ordinärt boende. Sam-
tidigt kan möjligen den minskade andelen med enbart service delvis 
förklaras av att allt fler använder sig av t.ex. e-handel, får hjälp via 
närstående eller väljer att inte ansöka om hjälp, alternativt får avslag 
när det gäller små och tidiga insatser. 97 

Anhöriga och andra närstående 

Sverige har jämfört med många andra länder en väl utbyggd vård och 
omsorg för äldre, trots det står anhöriga eller andra närstående för 
stora insatser till denna grupp även i Sverige. Olika undersökningar 

97 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022. 
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SOU 2022:41 Äldreomsorg 

visar att anhörigomsorgen ökar. I genomsnitt ger ungefär 20 procent 
av den vuxna befolkningen omsorg. Uppskattningsvis 40–50 procent av 
alla omsorgstimmar utförs av personer som själva är 65 år eller äldre. 
Ofta handlar det om omfattande insatser, till exempel för en demens-
sjuk partner.98 Den omsorg som anhöriga eller andra närstående ger 
till äldre personer kan därmed sägas ha en samhällsbärande funktion 
och är inte bara ett komplement till hälso- och sjukvården och social-
tjänsten.99 

Anhörigas eller andra närståendes omsorg omfattar en variation 
av insatser. Här kan nämnas hushållsarbete, matinköp, trädgårds-
arbete, hjälp med medicinering eller andra vårdinsatser samt personlig 
omsorg såsom hjälp med hygien och påklädning. Vidare kan nämnas 
att finnas till hands, ge tillsyn och känslomässigt stöd, lyssna och 
stötta samt att hjälpa till med ekonomi och administrativa ärenden.100 

Socialnämnden har en skyldighet att erbjuda stöd för att under-
lätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.101 

Med stöd till anhöriga eller andra närstående avses enligt förarbetena 
olika insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt eller socialt under-
lätta den anhörigas situation.102 

Kommunerna har olika former av stöd till anhöriga eller andra 
närstående till äldre personer, långvarigt sjuka och personer med 
funktionsnedsättning. En del av dessa stöd riktar sig direkt till den 
som ger vård och omsorg till en anhörig eller annan närstående. Det 
kan vara stödsamtal, stödgrupper, må bra aktiviteter och utbildning. 
Andra insatser fungerar som indirekt stöd för att avlasta den som ger 
vård och omsorg genom att de vänder sig till den som får vård och 
omsorg. Exempel på dessa indirekta stöd är hemtjänst, dagverksamhet 
och korttidsboende. 

Frivilligorganisationernas roll i stödet till anhöriga eller andra 
närstående har blivit allt viktigare. Exempel på insatser som orga-
nisationerna utför är väntjänst, föreläsningar för anhöriga, särskilda 
utbildningar, stödgrupper, träffpunkter eller dagcentraler. Andra 

98 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre, Lägesrapport 2020. 
99 Socialstyrelsen, Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Underlag till en 
nationell strategi, 2020. 
100 Socialstyrelsen, Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Underlag till en 
nationell strategi, 2020. 
101 5 kap. 10 § SoL. 
102 Prop. 2008/09:82, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, s. 12. 
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Äldreomsorg SOU 2022:41 

verksamheter som förekommer är samtal och handledning samt fri-
tidsverksamheter.103 

I de flesta kommuner finns minst en, ofta flera personer som 
arbetar med anhörigstöd. De kallas vanligen anhörigkonsulent, an-
hörigombud och anhörigsamordnare. De arbetar med att utveckla, 
informera om och erbjuda olika former av direkt stöd till anhöriga. 
De direkta formerna av anhörigstöd är oftast kostnadsfria och man 
eller andra närstående behöver inget beslut från en biståndshand-
läggare för att få dem. I flera kommuner finns också demenssjuk-
sköterskor och demensteam, vilka även arbetar med anhörigfrågor.104 

Regeringen beslutade i april 2022 om Sveriges första nationella 
anhörigstrategi.105 Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet 
inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt 
över landet. Inom ramen för strategin gav regeringen även flera upp-
drag till Socialstyrelsen. De ska bl.a. ta fram stöd som ska ge väg-
ledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedöm-
ningen och vara till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser 
riktade till den som är anhörig, samt redovisa hur en kontinuerlig upp-
följning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga 
kan utformas.106 

103 Prop. 2008/09:82, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, s. 13. 
104 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Fakta om anhörigstöd. 
105 Regeringskansliet (Socialdepartementet), Nationell anhörigstrategi – inom hälso- och sjuk-
vård och omsorg. 
106 Regeringen.se, Sveriges första nationella anhörigstrategi. 
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6 Kommunal hälso- och sjukvård 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till våra överväganden om stärkt 
hälso- och sjukvård i kommuner, som finns i kapitel 8. Syftet är att 
återge grundläggande information om hälso- och sjukvårdens struk-
turer. I avsnitt 6.1 förklarar vi vad som avses med några av de mest 
centrala begrepp som vi återkommande använder i kapitel 8. 

I kapitel 4 finns övergripande beskrivningar om gällande rätt om 
kommuners och regioners uppgifter och organisationer. I avsnitt 6.2 
beskrivs gällande rätt om kommunens och regionens ansvar för hälso-
och sjukvård, hälso- och sjukvårdens organisering samt centrala funk-
tioner i hälso- och sjukvårdens ledningsstrukturer. 

I avsnitt 6.3 finns fakta om hur primärvården är organiserad i 
kommuner och i regioner. I avsnitt 6.4 beskriver vi de patient-
grupper som får hälso- och sjukvård från såväl kommun som region 
samt den personal som arbetar med dessa patienter i primärvården. 
Avsnitt 6.5 rör ansvar för tillsyn över hälso- och sjukvården. 

6.1 Några begrepp 

Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter och om-
händertagande av avlidna.1 Begreppet innefattar även förebyggande 
och rehabiliterande åtgärder. 

Med primärvård avses all hälso- och sjukvårdsverksamhet i form 
av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande 
arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller 
tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens.2 Såväl regio-
ner som kommuner är huvudmän för olika delar av primärvården. 

1 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. 
2 2 kap. 6 § HSL. 
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Kommunal hälso- och sjukvård SOU 2022:41 

Primärvård är en vårdnivå som ska tillhandahålla de hälso- och sjuk-
vårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande 
vårdbehov, se även avsnitt 8.1.1.3 

Med specialiserad vård avses i detta betänkande all hälso- och sjuk-
vård som inte är primärvård. Det finns ingen författningsreglerad 
definition av begreppet. 

Med hemsjukvård avses sådan hälso- och sjukvård som huvud-
sakligen ges av kommunen i ordinärt boende.4 Av förarbeten till 
HSL framgår att det är fråga om vård på primärvårdsnivå.5 Någon 
definition finns däremot inte i författning, se avsnitt 8.5.1. 

Det förekommer även att uttrycket hemsjukvård används för 
avancerad sjukvård i hemmet, som ibland också benämns sjukhus-
anknuten hemsjukvård. Den vårdformen har växt fram över tid och 
är oreglerad. 

Med god vård menas att hälso- och sjukvård bl.a. ska vara av god 
kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säker-
het, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårds-
personalen samt vara lätt tillgänglig.6 Kvaliteten i vården ska syste-
matiskt och fortlöpande följas upp och utvecklas.7 

Med nära vård avses ett personcentrerat arbetssätt som utgår från 
individens behov, förutsättningar och preferenser. Nära vård kan ges 
såväl fysiskt som digitalt. Nära vård behöver inte alltid ges geografiskt 
nära, se även avsnitt 8.1.4 och 8.5.3.8 

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses yrkesgrupper som har en 
yrkeslegitimation inom en hälso- och sjukvårdsprofession samt de 
som medverkar eller biträder sådan personal.9 Hälso- och sjukvårds-
personal bär själv ansvaret för att arbetsuppgifter fullgörs på ett 
patientsäkert sätt och att patienten får en god vård m.m. 10 

En fast vårdkontakt är en lagreglerad funktion som ska utses om 
patienten begär det eller om det annars är nödvändigt för att till-
godose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samord-

3 13 a kap. 1 § HSL. 
4 12 kap. 2 § och 14 kap. 1 § HSL. 
5 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm, s. 60. 
6 5 kap. 1 § HSL. 
7 5 kap. 4 § HSL. 
8 7 kap. 2 a § HSL; Prop. 2017/18:83, Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en 
förstärkt vårdgaranti, s. 17 f. och prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård 
– en primärvårdsreform. 
9 1 kap. 4 § Patientsäkerhetslagen, (2010:659), PSL. 
10 6 kap. 2 § PSL. 
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ning och säkerhet.11 En patient kan ha flera olika fasta vårdkontakter, 
i olika delar av hälso- och sjukvården. En fast läkarkontakt är en 
form av fast vårdkontakt som är särskilt reglerad. 

En fast läkarkontakt är en lagreglerad funktion som alla kan få 
tillgång till och välja hos en viss vårdgivare inom primärvården. Dess 
syfte är att skapa trygghet och kontinuitet för patienten. Utöver det 
kliniska ansvaret för patienten, ansvarar den för att samordna 
patientens vård såvida inte en annan fast vårdkontakt har tagit på sig 
den uppgiften.12 

Det förekommer att uttrycket patientansvarig läkare eller ansvarig 
läkare används i hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det är inte längre ett 
lagreglerat begrepp, men lever kvar sedan tidigare lagstiftning. Det 
avser ofta den läkare som har det kliniska ansvaret för en viss vård och 
behandling. Med det avses att läkaren ansvarar för att patienten under-
söks, om möjligt ställer diagnos och se till att patienten får den 
kliniska vård som hans eller hennes tillstånd kräver. Beroende på en 
persons hälsotillstånd och behov kan den ha flera olika patient-
ansvariga läkare inom olika specialistområden. 

Med förebyggande insatser avses i allmänhet insatser som hindrar 
att något händer. I detta kapitel och kapitel 8 avses sådana insatser 
som utgör hälso- och sjukvård och bidrar till att undvika eller skjuta 
upp vård eller omsorgsbehov. De kan baseras på medicinska bedöm-
ningar från flera olika hälso- och sjukvårdsprofessioner. Det finns 
ingen författningsreglerad definition av begreppet. 

Med rehabiliterande insatser avses i detta kapitel och kapitel 8 
sådana insatser som utgör hälso- och sjukvård och bidrar till att 
återfå eller förbättra funktionsförmågor. Det finns ingen författ-
ningsreglerad definition av begreppet. 

Med hälsofrämjande insatser avses i detta betänkande andra insat-
ser än hälso- och sjukvård, och som främjar hälsan genom att bidra 
till att förebygga försämrade, bibehålla eller främja olika funktions-
förmågor. Promenader, gymnastik och att utföra vardagssysslor efter 
egen förmåga kan vara exempel på detta. Det finns ingen författ-
ningsreglerad definition av begreppet. 

11 6 kap. 2 § patientlagen (2014:821), PL. 
12 7 kap. 3 § HSL; 6 kap. 3 § PL och Socialstyrelsen, Meddelandeblad – Fast läkarkontakt m.m., 2021. 
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Kommunal hälso- och sjukvård SOU 2022:41 

6.2 Gällande rätt 

6.2.1 Hälso- och sjukvårdslagstiftning 

Den mest centrala hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns i hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientsäker-
hetslagen (2010:659). Frågor i detta betänkande regleras även i lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård. 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avsedd att vara en mål-
baserad ramlag. Den ger regioner och kommuner relativt stor frihet 
att organisera vården efter lokala och regionala förhållanden med 
beaktande av gällande lagar och andra föreskrifter. Det finns dock 
flera detaljerade bestämmelser att ta hänsyn till även i HSL. 

I HSL regleras att målet med hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med en vård 
på lika villkor menas att vården ska vara jämlik.13 Det innebär att hela 
befolkningen vid behov och på lika villkor ska få del av hälso- och 
sjukvårdens tjänster. Möjligheten att få vård ska inte påverkas av 
förhållanden såsom ålder, kön, utbildning, nationalitet eller förmågan 
att ta egna initiativ. Andra lagstadgade diskrimineringsgrunder är 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, alla former av funktionsnedsättning och 
sexuell läggning. Vilken vård man får ska inte heller bero på var man 
bor i landet. 

Hälso- och sjukvården ska styras utifrån de grundläggande prin-
ciper som riksdagen har bestämt ska utgöra den etiska plattformen 
för prioritering i vården.14 Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att före-
bygga ohälsa.15 Bestämmelserna gäller för all hälso- och sjukvård. 

Det är viktigt att resurser i offentligt finansierad hälso- och sjuk-
vård används så effektivt som möjligt. Vid val mellan olika verksam-
heter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och 
effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.16 

13 Prop. 1981/82:97, Om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 112 f. 
14 Se 3 kap. 1–3 §§ HSL, 1 kap. 6 § PL och rskr. 1996/97:186, Riktlinjer för prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården. 
15 3 kap. 1 och 2 §§ HSL. 
16 4 kap. 1 § HSL. 

188 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

      
    

         
        

       
  

     
    

    
    

          
    

    
        

     
       

         
 

        
         

  

     

 

      
    

        
          

    
       

 
      

       

 
    
                
      
         

SOU 2022:41 Kommunal hälso- och sjukvård 

I syfte stärka och tydliggöra patientens ställning samt för att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i 
hälso- och sjukvården finns en patientlag.17 Patienter ska bl.a. kunna 
välja vårdgivare i primärvården och där få tillgång till och välja fast 
läkarkontakt.18 Patienten ska få information om olika aspekter av sin 
vård.19 

I syfte att främja en hög patientsäkerhet finns en patientsäker-
hetslag. Den innehåller generella bestämmelser om vårdgivarnas 
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, be-
hörighetsfrågor, delegering av arbetsuppgifter och vissa skyldigheter 
för hälso- och sjukvårdspersonal. Lagen gäller för all hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet. I lagen finns bl.a. bestämmelser om anmälnings-
skyldighet av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarligt vårdskada. Anmälan ska ske till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Dessa anmälningar brukar benämnas Lex Maria. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård reglerar samverkan mellan region och kommun för patienter 
som är medicinskt färdigbehandlade vid en sjukvårdsinrättning men 
har fortsatt behov av olika insatser från både kommun och region. 
I lagen regleras även när betalnings- och patientansvaret för dessa 
patienter övergår på kommunerna. 

6.2.2 Ansvaret för hälso- och sjukvården 

Ansvarsfördelningen 

Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, regioner och kommuner, 
regleras i HSL. 

Enligt 8 kap. 1 § HSL ansvarar regionen för att de som är bosatta 
inom regionen får en god hälso- och sjukvård och ska verka för en 
god hälsa hos hela befolkningen, om inte annat är särskilt reglerat.20 

Ansvaret för primärvården till vissa persongrupper delas av 
huvudmännen. 

Kommunerna är enligt 12 kap. 1 § HSL ansvariga för att erbjuda 
vissa hälso- och sjukvårdsinsatser åt personer i vissa boendeformer 

17 Prop. 2013/14:106, Patientlag. 
18 7 kap. 3 § HSL, 9 kap. 1 § PL och 6 kap. 3 § PL. 
19 3 kap. 2 § PL. 
20 8 kap. 1 § och 6 § HSL. 
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Kommunal hälso- och sjukvård SOU 2022:41 

och personer i viss dagverksamhet (obligatorisk skyldighet).21 Det 
är fråga om personer som har sin permanenta bostad i ett särskild 
boende enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om 
stöd och service till funktionshindrade (LSS).22 

Kommuner får även enligt 12 kap. 2 § HSL erbjuda ytterligare 
personkretsar hälso- och sjukvård i hemmet i ordinärt boende (fri-
villigt). I enlighet med 14 kap. 1 § HSL kan regionen komma överens 
med en kommun om att överlåta huvudmannaansvaret till en 
kommun även för dessa grupper. Sedan år 2014 har kommunerna i 
samtliga län utom Stockholm23 i olika omfattning ingått överens-
kommelser om att överta ansvar för hälso- och sjukvård till fler 
grupper. En skatteväxling har samtidigt skett som kompensation för 
detta. Vilken hälso- och sjukvård – till vilka åldersgrupper och vilka 
insatser som omfattas – skiljer sig åt mellan olika kommuner. Omfatt-
ningen av respektive kommuns ansvar framgår av de överenskom-
melser som kommunen ingått med regionen. 

Kommunen är huvudman för primärvårdsinsatser, utom läkarin-
satser, till angivna grupper.24 

Regionen är huvudman för samtliga läkarinsatser, såväl primär-
vård som specialiserad vård, även till de delar av befolkningen som 
även får viss hälso- och sjukvård av kommunerna. 

Enligt 16 kap. 1 § HSL är regionerna skyldiga att avsätta de läkar-
resurser som behövs för att enskilda som omfattas av kommunal 
hälso- och sjukvårdsansvar ska få en god hälso- och sjukvård. För att 
läkartillgången från regionen ska bli tydlig och resursmässigt adekvat, 
ska regionen och berörda kommunerna sluta avtal om omfattningen 
av och formerna för läkarmedverkan. Om regionen inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt avtalet, har kommunen rätt att på egen hand anlita 
läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. 

21 12 kap. 1–2 §§ HSL. 
22 Prop. 1992/93:159, om stöd och service till vissa funktionshindrade, s. 182. 
23 Norrtälje kommun utgör ett undantag bland Stockholmskommunerna. 
24 Se prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm, s. 60. 
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SOU 2022:41 Kommunal hälso- och sjukvård 

Huvudmannens ansvar 

Kommunens skyldigheter som huvudman regleras särskilt i 11–12 kap. 
samt i 13 a kap. HSL som gäller för båda huvudmännen. 

Såväl region som kommun är enligt hälso- och sjukvårdslagen 
skyldiga att planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i be-
folkningens behov av sådan vård. Vid planeringen ska man beakta 
den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare.25 I planer-
ingen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska regionen och 
kommuner samverka med andra samhällsorgan, organisationer och 
vårdgivare.26 

Enligt nuvarande reglering ansvarar kommunen som huvudman för 
att det finns minst en medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.27 

Huvudmannen och vårdgivaren ska inom ramen för sina ansvars-
områden säkerställa att målen och kraven i bestämmelser som gäller 
för all hälso- och sjukvård i avdelning II i HSL uppfylls.28 Vården 
kan antingen utföras i egen regi eller genom att anlita annan. Som 
huvudman ansvarar man för att planera, finansiera, organisera och 
följa upp hälso- och sjukvården så att man kan säkerställa att verk-
samheten man ytterst ansvarar för lever upp till de allmänna målen 
och kraven som ställs i t.ex. 3 kap. och 5 kap. HSL. Enligt 5 kap. 2 § 
HSL ansvarar kommunen såväl som huvudman som vårdgivare för 
att det bl.a. finns den personal som krävs för att en god vård ska 
kunna ges där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet. Ledningen 
för ansvarig nämnd ska svara för att organiseringen, planeringen och 
samordningen av verksamheten motsvarar befolkningens behov av 
vård.29 I praktiken har vårdgivaren motsvarande ansvar på vårdgivar-
nivå. I ansvaret ingår att säkerställa kompetensförsörjningen inom 
hälso- och sjukvården. 

Förutom en generell skyldighet för huvudmännen att samverka 
med andra samhällsaktörer vid planering och utveckling av hälso-
och sjukvården på huvudmannanivå är vissa samverkansfrågor mellan 
huvudmännen närmare reglerade. Enligt 16 kap. 1 § HSL ska regioner 
och kommuner sluta avtal om formerna för och omfattningen av 
läkarinsatser. Enligt 16 kap. 2 § HSL ska region och kommun även 

25 7 kap. 2 § och 11 kap. 2 § HSL. 
26 7 kap. 7 § och 11 kap. 3 § HSL. 
27 11 kap. 4 § HSL. 
28 Prop. 2016/17:43, En ny hälso- och sjukvårdslag, s. 86. 
29 Prop. 2016/17:43, En ny hälso- och sjukvårdslag, s. 93. 
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Kommunal hälso- och sjukvård SOU 2022:41 

samverka så att berörda personer får övrig vård och behandling, 
hjälpmedel och förbrukningsartiklar som de behöver. För patienter 
som skrivs ut från sjukhusvård och därefter har fortsatt behov av den 
regionfinansierade öppna vården och socialtjänst eller kommunal 
hälso- och sjukvård inklusive s.k. hemsjukvård finns detaljerade be-
stämmelser om samverkan i lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten vård. Dessa personer kan behöva fortsatt vård i särskild 
boende, i ett av kommunens korttidsboenden eller via kommunens 
hemsjukvård i ordinärt boende om kommunen övertagit ett sådant 
ansvar. Om kommunen brister i sitt fullgörande får den betala en 
avgift. Det kan t.ex. hända om kommunen inte kan ta emot patienten 
vid den tidpunkt som huvudmännen har kommit överens om. 

Vårdgivarens ansvar 

Vårdgivare kan vara staten,30 region, kommun eller en privat aktör.31 

Ansvaret som åligger en vårdgivare är detsamma oavsett om vård-
givaren samtidigt är huvudman för verksamheten eller inte.32 Vård-
givaren ansvarar för att det finns förutsättningar i form av lokaler, ut-
rustning och kompetens att utföra en god och säker vård.33 Vårdgivaren 
är skyldig att regelbundet följa upp kvaliteten i sin verksamhet och 
fortlöpande utveckla den.34 Vårdgivaren ska ha ett ledningssystem för 
verksamheten och att det bedrivs ett systematiskt patientsäkerhets-
arbete. I det ingår att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att kraven på god vård uppnås, att förebygga vård-
skador och utreda avvikelser.35 I en kommun kan och i viss mån ska 
dessa uppgifter fullgöras av en medicinskt ansvarig sköterska. 

Det finns inga lagreglerade krav på samverkan som riktar sig till 
vårdgivare.36 Av de avtal om läkarmedverkan som ska slutas mellan 
regioner och kommuner framgår ofta att samverkan om läkarinsatser 
i kommunal hälso- och sjukvård ska regleras närmare i lokala överens-
kommelser mellan kommun och enskilda vårdcentraler. 

30 Staten är vårdgivare vid vissa statliga institutioner, såsom Kriminalvården och Statens 
institutionsstyrelse. 
31 Begreppet avser såväl vinstdrivande som ideella aktörer. 
32 Prop. 2016/17:43, En ny hälso- och sjukvårdslag, s. 88. 
33 5 kap. 1–2 §§ HSL. 
34 5 kap. 4 § HSL. 
35 1 kap. 1 § PSL; 3 kap. PSL och 3 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
36 SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälsosystem, s. 159 f. 
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SOU 2022:41 Kommunal hälso- och sjukvård 

Figur 6.1 Kommunens roll som huvudman och vårdgivare 

6.2.3 Verksamhetens ledning och styrning 

Verksamhetschef enligt HSL 

Av 4 kap. 2 § HSL framgår att det alltid ska finnas någon som är 
ansvarig för hälso- och sjukvårdsverksamheten, en verksamhetschef. 
Bestämmelsen är generell och tillämplig för såväl region, kommun som 
privat aktör. 

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksam-
heten och ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet i vården tillgodoses.37 

Verksamhetschefen ansvarar t.ex. för att utse en fast vårdkontakt 
till patienter, se avsnitt 6.1.38 Verksamhetschefen ansvarar även för 
att de personer som har behov av både hälso- och sjukvård och in-
satser från socialtjänsten under vissa förutsättningar får en gemen-
sam individuell plan.39 

Lagen reglerar inte vilken kompetens som en verksamhetschef 
enligt HSL ska ha. Om verksamhetschefen inte har medicinsk kom-
petens, får den inte bestämma över vård och behandling av en 
patient. I kommunal hälso- och sjukvård kompletteras därför verk-
samhetschefen med en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vård-
givaren bestämmer vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som verk-
samhetschefen ska ha utöver lagreglerade uppgifter. Generellt brukar 

37 4 kap. 1 § HSF, se även patientlagen (2014:821). 
38 6 kap. 2 § PL. 
39 16 kap. 4 § HSL. 
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en verksamhetschef även ha verksamhets-, personal- och budget-
ansvar. Verksamhetschefen får ge någon annan med tillräcklig kom-
petens och erfarenhet i uppdrag att fullgöra enskilda ledningsupp-
gifter.40 För att vara verksamhetschef enligt HSL behöver man ha 
mandat att påverka bemannings- och kompetensfrågor på vårdgivar-
nivå. Det innebär t.ex. möjlighet att påverka hur personalen är orga-
niserad, schemaläggning, personalens arbetssätt, krav på personalens 
kompetens och kompetensutveckling.41 Verksamhetschefen ska vara 
den person som patienter, anhöriga eller andra närstående, personal 
och tillsynsmyndigheter kan vända sig till rörande frågor om verk-
samheten.42 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering 

Enligt 11 kap. 4 § HSL ska det finnas minst en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, en s.k. MAS, i varje kommun. Funktionen har ansvar 
för vissa medicinska uppgifter och har inrättats för att säkerställa den 
medicinska kvaliteten i kommunal hälso- och sjukvårdsverksam-
het.43 En MAS ersätter ingen annan ansvarig utan kompletterar dessa 
genom att ansvara för att fullgöra vissa lagstadgade uppgifter. Funk-
tionen ska komplettera verksamhetschefer inom kommunal hälso-
och sjukvård med medicinsk kompetens. Avsikten är bl.a. att denna 
funktion ska skapa nödvändiga garantier för att medicinska upp-
gifter alltid ligger på en person med tillräcklig kompetens.44 

Om ett verksamhetsområde inom den kommunala organisationen 
i huvudsak omfattar rehabilitering får de lagstadgade arbetsuppgifterna 
i stället fullgöras av en fysioterapeut eller arbetsterapeut. De brukar då 
benämnas medicinskt ansvarig för rehabilitering, en s.k. MAR.45 

40 4 kap. 4 § HSF. 
41 Prop. 1995/96:176, Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 57 f. och prop. 2009/10:67, 
Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontrakt och förnyad medicinsk bedömning, 
s. 18 f. och s. 57. 
42 Prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontrakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 80. 
43 2 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination 
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsen, Meddelandeblad –
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering, 2017. 
44 11 kap. 4 § HSL; 4 kap. 6 § HSF; prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre 
och handikappade m.m., s. 69 f. och prop. 2016/17:43, En ny hälso- och sjukvårdslag, s. 90. 
45 11 kap. 4 § HSL. 
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I 4 kap 6 § HSF regleras vilka arbetsuppgifter som en medicinskt 
ansvarig sjuksköterska eller i förekommande fall fysioterapeut eller 
arbetsterapeut (i rollen som MAR) ska ha. I uppdraget ingår att 
säkerställa att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och 
sjukvård av god kvalitet, att patienten får den hälso- och sjukvård som 
läkare har bestämt, att journaler förs samt att beslut om att delegera 
vårdansvar är förenliga med patientsäkerheten. I uppgifterna ingår att 
se till att det finns välfungerande rutiner för läkemedelshantering, 
avvikelserapportering och att kontakta läkare och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal vid behov.46 

Därutöver kan en MAS och MAR ha andra uppgifter som dessa 
arbetsgivare bestämmer. MAS har även vissa uppgifter enligt Social-
styrelsens föreskrifter.47 

Yrkesansvar och delegering av hälso-
och sjukvårdsuppgifter 

Hälso- och sjukvårdspersonal har ett personligt yrkesansvar för hur 
de fullgör sina uppgifter.48 Dessa ska utföras i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet.49 Hälso- och sjukvårdsupp-
gifter får delegeras om det är förenligt med kraven på en god och säker 
vård. Den som delegerar ansvarar för att mottagaren har tillräcklig 
kunskap och erfarenhet för att fullgöra uppgiften. Den ansvarar även 
för att följa upp att mottagaren fullgjort uppgiften och att delegeringen 
har fungerat bra.50 

46 4 kap. 6 § HSF. 
47 2 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination 
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 
48 6 kap. 2 § PSL. 
49 6 kap. 1 § PSL. 
50 6 kap. 3 § PSL. 
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Kommunal hälso- och sjukvård SOU 2022:41 

6.3 Organiseringen av kommunala 
hälso- och sjukvården 

6.3.1 Valfrihet inom primärvården 

HSL innehåller ett fåtal bestämmelser om organiseringen av hälso-
och sjukvården, dvs. inskränkningar i kommunerna och regionernas 
kompetens att bestämma detta helt fritt. 

Sedan början på 1990-talet kan även privata aktörer utföra 
offentligt finansierad vård och omsorg, vilket i sin tur också påverkar 
organiseringen. 

Regioner är skyldiga att införa valfrihetssystem i sin del av primär-
vården. För kommunerna är det frivilligt att införa valfrihetssystem 
inom den kommunala delen av primärvården och socialtjänsten.51 

I syfte att öka patienternas valfrihet och underlätta för privata 
vårdgivare att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning 
infördes bestämmelser om vårdval år 2010. Bestämmelserna innebär 
att regioner ska organisera primärvården så att patienten kan välja 
utförare i primärvården och där få tillgång till och välja en fast läkar-
kontakt. Detta gäller även för läkarinsatser till personer som om-
fattas av kommunal hälso- och sjukvård. Möjligheten att välja en fast 
läkarkontakt gäller enbart inom primärvården. 

Regionen är även skyldiga att organisera hälso- och sjukvårds-
verksamheten så att vården kan ges nära.52 Det innebär en skyldighet 
att styra såväl arbetssätt som vårdens organisering så att patientens 
behov och förutsättningar hamnar i centrum. 

6.3.2 Kommunernas organisering av hälso- och sjukvården 

Kommuner får, likt regioner, själv bestämma vilken nämnd som ska 
leda den kommunala hälso- och sjukvården och är relativt fria att 
organisera sin hälso- och sjukvård utifrån befolkningens behov.53 Att 
kommunerna själva får bestämma sin nämndorganisation och hur 
hälso- och sjukvården i övrigt ska organiseras medför att organiseringen 
av hälso- och sjukvården skiljer sig åt mellan kommunerna. 

51 7 kap. 3 § HSL. 
52 7 kap. 2 a § och 3 § HSL. 
53 11 kap. 1 § HSL och 6 kap. 37–38 §§ kommunallagen (2017:725). 
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I många kommuner finns en nämnd som har det övergripande 
ansvaret för alla verksamhetsområden inom kommunal hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst. Ofta benämnd socialnämnden. Dessa 
ansvarsområden kan dock också vara fördelade på olika nämnder i 
en kommun. Ansvaret för socialtjänst till personer med funktions-
nedsättning och kommunal hälso- och sjukvård hör ofta, men inte 
alltid, samman med äldreomsorgen. 

Tillhörande förvaltning(ar) leds av en socialchef eller liknande 
som högsta tjänsteman. Chefen för ansvarig förvaltning har mer 
sällan hälso- och sjukvårdskompetens.54 Det finns även kommuner 
som har en särskild hälso- och sjukvårdsnämnd eller förvaltning. 

6.3.3 Regionernas organisering av läkarresurser 

Då även regionerna är fria att välja hur man organiserar sin hälso-
och sjukvård utifrån befolkningens behov kan organiseringen av 
läkarförsörjningen till särskilda boenden och kommunal hemsjuk-
vård skilja sig mellan regionerna. Regionernas val speglas i de för-
frågningsunderlag som gäller för regionernas primärvård (alternativt 
om man har ett särskilt vårdval för läkarinsatser till kommuner). 
Dessa innehåller bl.a. uppdragsbeskrivningar och bestämmelser om 
ersättning till de vårdgivare som utför primärvård på uppdrag av 
regionen. 

Till detta kommer att en stor del av läkarinsatserna utförs av privata 
aktörer, som också präglas av hur vårdgivaren valt att organisera 
verksamheten. Det är därför svårt att ge något annat än en genera-
liserande bild av hur läkarresurserna normalt är organiserad. 

Som framgår av avsnitt 6.2.2 ska region och kommun sluta avtal 
om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. Detta sker 
genom centrala, mer övergripande, och lokala, mer detaljerade, överens-
kommelser. 

54 Vård och omsorgsanalys, Läget för ledarna, Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kom-
munal vård och omsorg, 2021, s. 41. 
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Kommunal hälso- och sjukvård SOU 2022:41 

6.4 Patienter och personal i kommunal 
hälso- och sjukvård 

6.4.1 Patientgrupper och vårdbehov 

Många av de sköraste patienterna med komplexa hälsoproblem och 
svåra funktionsnedsättningar får delar av sin vård inom den kom-
munala hälso- och sjukvården. Det gäller främst äldre och multisjuka 
personer samt personer med stora funktionsnedsättningar.55 

I kommunens särskilda boenden bor personer som på grund av 
någon funktionsnedsättning har behov av tillsyn, stöd eller hjälp hela 
dygnet och därför inte kan kvar bo i det ordinära boendet. Ett 
särskilt boende kan beviljas med stöd av socialtjänstlagen eller lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Under år 2020 fick drygt 379 000 personer insatser inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Av dessa var nästan 310 000 minst 
65 år, varav 61 procent var kvinnor och 39 procent män. Alltmer 
kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs inom den kommunala 
hälso- och sjukvården.56 

Drygt 108 200 personer som fyllt 65 år, varav knappt 70 600 kvin-
nor och 37 600 män, beviljades permanent särskilt boende för äldre 
personer under 2020. Av dessa erhöll 86 procent av kvinnorna och 
87 procent av männen också kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 
under året. Antalen är något lägre än 2019, då ca 109 100 personer, 
65 år och äldre, vistades på särskilda boenden. Detta kan vara ett resul-
tat av den pågående pandemin.57 

Fram tills 80-års åldern var andelen som fick kommunal hälso-
och sjukvård och som bodde i särskilt boende högre bland män än 
kvinnor. I åldern 80–84 år var det lika vanligt bland kvinnor och män. 
Därefter var det vanligare bland kvinnor. Högst andel bland männen 
var det i åldersgruppen 25–34 år där 56 procent av männen som fick 
insatser inom kommunal hälso- och sjukvård bodde i särskilt 
boende. För kvinnor var det högst andel i åldern 95 år och äldre där 
58 procent av de som fick kommunal hälso- och sjukvård bodde i 
särskilt boende.58 

55 Socialstyrelsen, Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – Förstudie, 2020, s. 8. 
56 Socialstyrelsen, Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, 2021-05-31 och 
Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, s. 59. 
57 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2022, s. 361 f. 
58 Socialstyrelsen, Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2020, s. 2. 
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De flesta patienter får hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende, dvs. kommunalt finansierad hemsjukvård. Drygt 263 000 
patienter (alla åldersgrupper) fick någon gång under 2020 kommunalt 
finansierad hemsjukvård. Antalet har inte förändrats från 2019, då ca 
265 400 patienter fick hemsjukvård. Drygt 215 200 av dem var 65 år 
eller äldre, varav 60 procent var kvinnor och 40 procent män. Av 
dessa hade 54 procent av kvinnorna och 50 procent av männen både 
hemsjukvård och hemtjänstinsatser.59 

Kommunen kan bevilja korttidsboende för personer som annars 
bor kvar i sitt ordinära boende, inklusive biståndsbedömt trygghets-
boende. Det är fråga om personer som är i behov av tillfällig vård och 
omsorg dygnet runt för t.ex. rehabilitering efter sjukhusvård, växel-
vård eller avlösning för närstående. Under 2019 beviljades drygt 
38 300 personer som fyllt 65 år korttidsplats i enlighet med social-
tjänstlagen.60 

Kommunerna erbjuder även hälso- och sjukvård till dem som har 
fyllt 65 år och beviljats dagverksamhet. Dessa personer stod för en 
procent av kostnaderna för kommunal primärvård under 2019.61 Anta-
let sjönk med 19 procent under 2020 p.g.a. pandemin. Den senaste 
mätningen utgör därför inte ett lika bra referensvärde som under 
normala omständigheter.62 

Vårdbehoven hos personer som får kommunal hälso- och sjuk-
vård är ofta omfattande då de många gånger har flera sjukdomar 
samtidigt eller kroniska sjukdomar. Det gäller såväl de med hälso-
och sjukvård i särskilt som i ordinärt boende. Deras vårdsituation är 
ofta instabil och behandling kan behöva omprövas med regelbundna 
mellanrum (se även avsnitt 3.2.2).63 

Andelen personer som flyttar in på särskilt boende ökar med 
stigande ålder, och vanligen är personer 80 år eller äldre när de flyttar 
dit.64 Medianåldern på riksnivå vid inflyttning i särskilt boende var 
år 2020 för kvinnor ca 85 år och för män ca 83 år.65 Medianvårdtiden 
varierar mellan kommuner − i genomsnitt bor en person på ett sär-
skilt boende i 25 månader. De som beviljas plats på särskilt boende 
i dag har ett större vård och omsorgsbehov än tidigare. Ett halvt år 

59 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, s. 60. 
60 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, s. 39. 
61 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, s. 33. 
62 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 62. 
63 SKR, Vård och omsorg i hemmet 2019 svårigheter och framgångsfaktorer, 2020, s. 23. 
64 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 107. 
65 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 109. 
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efter flytten till särskilt boende har i genomsnitt 20 procent av de 
nyinflyttade avlidit. Palliativ vård kan därför utgöra en stor del av 
vårdbehovet på boendet, även om en del även avlider på sjukhus. 
Även personer som endast har hemtjänst har en ökad vårdtyngd när 
allt fler bor kvar i sina ordinära bostäder och vårdtider på sjukhus 
blivit kortare.66 

Vuxna i kommunal hälso- och sjukvård behöver ofta vård för 
vanliga folksjukdomar, som t.ex. stroke eller andra hjärt- och kärlsjuk-
domar, diabetes, KOL, depression. Ett stort antal personer lider ofta 
av demenssjukdomar i olika grad. Flera av dessa äldre personer behö-
ver åtgärder för att förebygga och behandla trycksår, undernäring, fall, 
blåsdysfunktion och dålig munhälsa.67 Många tar mer än tio läke-
medel.68 Det är vanligt att de har behov av såväl primärvård som annan 
specialiserad vård.69 

Personer med funktionsnedsättning, såväl män som kvinnor, har 
betydligt sämre hälsa jämfört med andra målgrupper i befolkningen. 
De medicinerar oftare mot depressioner, har i högre grad diabetes 
och lider oftare av övervikt. Bröstcancer upptäcks i ett senare skede 
hos kvinnor som bor på gruppbostad jämfört med andra kvinnor.70 

6.4.2 Personal och kompetens 

I kommunal hälso- och sjukvård arbetar legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetstera-
peuter. I vissa kommuner arbetar även andra legitimerade professioner 
som dietister, farmaceuter, psykologer och logopeder. 

Utöver legitimerad personal utgörs vård och omsorgspersonalen 
av undersköterskor och vårdbiträden.71 

År 2019 arbetade 13 983 sjuksköterskor, 2 715 arbetsterapeuter 
och 1 966 fysioterapeuter inom äldreomsorgen. Andelen sjuksköter-
skor har minskat sedan år 2015, medan övriga yrkesgrupper har ökat 

66 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 111. 
67 Socialstyrelsen, Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – Förstudie, 2019, s. 24 och 
Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 67 f. och s. 88. 
68 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 49 f. och Social-
styrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 60. 
69 SKR, Vård och omsorg i hemmet 2019 svårigheter och framgångsfaktorer, 2020. s. 23. 
70 SKL, Bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning, 2018. 
71 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 35 f. 
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något.72 Drygt 132 000 undersköterskor arbetade under 2019 inom 
hemtjänsten, hemsjukvården och särskilda äldreboenden.73 

Sjuksköterskan har ett helhetsansvar för patientens situation. 
I det ingår kunskap om komplexa behov och problem som rör t.ex. 
kognition, andning, nutrition, personlig hygien, smärta, men även 
psykosociala, andliga och kulturella faktorer. Sjuksköterskan arbetar 
självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med patienten och 
dennes närstående och ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, 
genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskan har 
ansvar för att vid behov konsultera andra medarbetare i teamet med 
kompletterande kompetens, till exempel när det gäller nutrition, 
aktivitet och smärta.74 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar vanligen för före-
byggande insatser, habiliterande och rehabiliterande insatser samt 
hjälpmedelsfrågor. En arbetsterapeut bedömer hur personer med 
skada eller sjukdom har förmåga och förutsättningar att utföra dag-
liga aktiviteter i samspel med förhållanden i omgivningen. Åtgärderna 
syftar till att personen ska bli delaktig i dagliga aktiviteter och på så 
sätt uppnå hälsa och välbefinnande. En viktig del i arbetsterapeutens 
arbete är att prova ut och anpassa olika hjälpmedel som kan under-
lätta tillvaron för patienten. Arbetsterapeuten arbetar med patienten 
individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkes-
grupper, såsom fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor, logo-
peder och läkare.75 

Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad 
fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga 
sjukdom och skada genom hela livet. Till exempel vid hälsoproblem 
som beror på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem eller 
psykisk ohälsa. 

Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behand-
lande uppgifter som inkluderar att ge råd och stöd, handleda och 
utbilda, ta fram vård och rehabiliteringsplaner samt att förebygga 
fysisk och psykisk ohälsa. Arbetet sker ofta i team tillsammans med 

72 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 56. 
73 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 54. 
74 Svensk sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, s. 5. 
75 Prop. 2012/13:175, Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och social-
tjänsten, s. 74. 
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andra yrkesgrupper till exempel läkare, arbetsterapeut och sjuk-
sköterska. 76 

I ett mindre antal kommuner finns anställda dietister. Dietisten 
arbetar förebyggande för att främja ett hälsosamt åldrande, mot-
verka undernäring och ohälsa samt övervikt. Då nutrition utgör en 
del av medicinsk behandling och av omvårdnaden om den äldre per-
sonen samverkar dietister ofta med flera andra professioner. År 2021 
hade 18 procent av kommunerna dietister anställda.77 

Logopeder kan arbeta med rehabilitering av äldre personer främst 
inom den specialiserade hälso- och sjukvården, men de förekommer 
även i en del kommuner. Logopeden kan hjälpa personer med kom-
munikationssvårigheter efter t.ex. en stroke. År 2021 fanns logo-
peder anställda i 16 procent av kommunerna.78 Enligt uppgifter till 
utredningen finns samtliga inom elevhälsan. 79 

Farmaceut är ett samlingsbegrepp för apotekare och receptarier. 
Apotekare har en längre utbildning och är de enda som får vara läke-
medelsansvariga på ett apotek. De förekommer därför oftare inom 
hälso- och sjukvården, medan receptarier förekommer oftare på 
apotek.80 År 2021 hade endast en kommun apotekare anställd.81 

6.5 Tillsyn över hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspek-
tionen för vård och omsorg. 82 Syftet med tillsynen är att granska att 
befolkningen får vård och omsorg som är säker, av god kvalitet och 
bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter. Tillsynen ska genom-
syras av ett patient- och brukarperspektiv. Resultatet av tillsynen ska 
redovisas till de granskade verksamheterna och till den region eller 
den kommun som berörs.83 

76 Fysioterapeuterna, Fysioterapeut. 
77 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjuk-
vård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, s. 41 f. 
78 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjuk-
vård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, s. 41 f. (Uppgiften bygger på en enkät 
som besvarades av 234 kommuner.) 
79 Möte med Logopedernas riksförbund, 220328. 
80 Sveriges farmaceuter, Vad är en farmaceut? 
81 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, s. 41 f. 
82 7 kap. 1 § HSL. 
83 1–2 §§ förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg. 
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7 En äldreomsorgslag 

7.1 Brister och förbättringsområden 

7.1.1 Äldreomsorgens uppdrag och innehåll 

Otydligt uppdrag och innehåll 

Det finns ett antal bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), för-
kortad SoL, som kan sägas uttrycka äldreomsorgens uppdrag och inne-
håll, utöver de bestämmelser som omfattar alla målgrupper för social-
tjänsten. 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att lag-
stiftaren har ställt upp mål och angett grundläggande värderingar och 
principer för kommunernas socialtjänst. Lagen innehåller en mindre 
grad av detaljreglering av enskildas rättigheter, socialtjänstens för-
faringssätt och förutsättningarna för stöd, hjälp eller annat bistånd. 

Motivet till att ge lagen en ramlagskaraktär var att kommunen skulle 
ha ett betydande utrymme för att, i samråd med de berörda, välja de 
insatser och tillvägagångssätt som var bäst ägnade att tillgodose be-
hoven. Detta sätt att reglera skulle även ge kommunerna större frihet 
vid val av och utveckling av metoder och arbetssätt. Dessutom skulle 
det ge kommunerna möjligheter att ta större hänsyn till den 
enskildes vilja och behov.1 

Även om lagen sedan sin tillkomst har kompletterats med allt fler 
detaljerade bestämmelser kvarstår den övergripande ramlagskon-
struktionen. Ramlagskonstruktionen innebär även att lagstiftaren i 
mindre utsträckning har tagit ställning till innehållet i socialtjänsten. 
Att lagen är övergripande formulerad har lett till att den uppfattats 
som otydlig när det gäller socialtjänstens uppdrag och innehåll. Det 
innebär också ett relativt stort utrymme för kommunerna att tillämpa 
lagen på olika sätt. 

1 Prop. 1979/80:1, Om socialtjänsten, Del A, s. 140 f. 
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Problem med otydlighet kring äldreomsorgens åtagande beskrevs 
i den parlamentariska utredningen Senior 2005.2 Enligt utredningen 
kan otydligheten ta sig flera uttryck. I grund och botten handlar det 
dock om hur man kan vara tydlig med vad som ingår i det offentliga 
åtagandet för omsorg och vård om äldre, och samtidigt ha ett flexibelt 
förhållande till den enskilde personens behov och samhällets resurser. 
Utredningen menade att det finns behov av att tydliggöra och säker-
ställa det offentliga åtagandet för omsorg och vård om äldre personer. 
Anledningen är att åtagandet uppfattas som otydligt och att det finns 
en risk för att förtroendet för äldreomsorgen brister. 

Att många anställda inom äldreomsorgen anser att deras uppdrag 
är otydligt konstaterades av Värdighetsutredningen som menade att 
detta får konsekvenser för de äldre, deras närstående, personalen 
samt inte minst för de chefer och politiker som ska leda och styra 
verksamheten. 

Osäkerhet om vad det offentliga uppdraget omfattar och hur 
långt det sträcker sig leder till osäkerhet kring vilka rimliga förvänt-
ningar och krav som medborgarna kan ställa, men också vad kom-
munen kan kräva av sina anställda.3 En osäkerhet hos äldre personer 
och hos deras anhöriga och andra närstående om vilka krav man kan 
ställa på äldreomsorgen riskerar leda till att anhöriga och andra 
närstående träder in i större utsträckning än de önskar eller förmår, 
med negativ påverkan på deras egen hälsa eller livskvalitet som följd. 

Nationella skillnader 

Det finns stora lokala skillnader inom äldreomsorgen. Det gäller såväl 
likvärdighet i insatsernas omfattning och innehåll som kvaliteten i ut-
förandet.4 

Ramarna för det kommunala åtagandet för en person i behov av 
äldreomsorg kan sammanfattas i några centrala bestämmelser i social-
tjänstlagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda ska 
få det stöd och den hjälp de behöver. Det bistånd den enskilde har 
rätt att kräva som stöd och hjälp är att tillförsäkras en skälig levnads-

2 SOU 2003:91, Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande 
befolkning, s. 446 f. 
3 SOU 2008:51, Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 52. 
4 Se avsnitt 7.1.3 och Socialstyrelsens öppna jämförelser. 
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nivå. Till det kan läggas att insatserna ska vara av god kvalitet.5 Centralt 
utifrån den enskildes perspektiv är vad som anses vara en skälig levnads-
nivå och med vilken kvalitet insatserna ges. Dessa bestämmelser är 
öppet formulerade och lämnar ett stort utrymme för olika sätt att tolka 
och tillämpa bestämmelserna. 

Riskerna för stora standardskillnader mellan kommunerna och 
otydlighet avseende skyldigheter och rättigheter uppmärksammades 
redan i propositionen till socialtjänstlagen. Där framhölls domstolarnas 
prövning av beslut och tillsynsmyndigheternas roll som viktiga funk-
tioner för att konkretisera den enskildes rättigheter och skyldigheter 
och verka för en jämnare standard mellan kommunerna. 6 Det har 
dock inte vuxit fram någon konkretisering genom domstolspröv-
ning eller tillsyn i någon större utsträckning. Tillsynsmyndigheten 
Inspektionen för vård och omsorg, förkortad IVO, har ibland haft 
svårt att få bifall från domstolar när deras beslut om föreläggande 
överklagas, om de inte kunnat peka på konkreta missförhållanden. 

Utredningens analys visar att de skillnader som finns i vad som 
anses ingå i skälig levnadsnivå, och därmed berättiga vissa insatser till 
enskilda, och kvaliteten i utförandet av dem inte helt kan motiveras 
utifrån skillnader i lokala förutsättningar eller enskildas behov. Som 
exempel där det kan vara motiverat med skillnader utifrån lokala 
behov och förutsättningar kan nämnas vilken typ av sociala aktivi-
teter som erbjuds. Det kan se olika ut utifrån befolkningens sam-
mansättning, tillgång till aktiveter i övrigt och geografiska avstånd 
till exempel. Däremot är det svårt att motivera skillnader i bedöm-
ningar av vad som enligt kommunala riktlinjer anses vara skäliga 
levnadsvillkor, t.ex. hur ofta man som enskild har behov av att få 
hjälp med att duscha eller städa. I de fallen menar vi att skillnader 
bör utgå från enskildas olika behov och förutsättningar, inte lokala 
förutsättningar och prioriteringar. 

Kommunernas lokala riktlinjer för handläggning av ansökan om 
hemtjänst eller särskilt boende visar hur olika man bedömer vad 
personer behöver för stöd och hjälp för att uppnå skälig levnadsnivå 
och hur stort utrymme som lämnas för individuella bedömningar. 
De flesta kommuner har en inledande beskrivning av att den enskilde 
alltid har rätt att ansöka om insatser och få dessa prövade individuellt 
oavsett kommunens riktlinjer. Det varierar dock hur utrymmet för 

5 2 kap. 1 §, 4 kap 1 § och 3 kap. 3 § SoL. 
6 Prop. 1979/80:1 Del A, Om socialtjänsten, s. 140. 
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avsteg från riktlinjerna sedan formuleras när det redogörs för speci-
fika insatser och deras omfattning eller frekvens. 

Några exempel på skillnader i kommunernas riktlinjer7 är att i vissa 
kommuner anses det vara skälig levnadsnivå att få duscha 1–2 gånger 
per vecka, i en annan kan det vara 1–3 gånger. En kommun har en 
gräns på högst en gång per dag, medan andra inte anger någon om-
fattning eller anger att omfattningen ska vara efter behov. 

Det är inte bara omfattningen som varierar, även innehållet i in-
satserna varierar. I vissa kommuner anses t.ex. inte moment som av-
frostning av kyl och frys eller fönsterputs ingå i städinsatser. Ett annat 
område som varierar är insatser för social samvaro. Det finns 
kommuner som helt hänvisar till frivilligorganisationer medan andra 
anger en omfattning på en eller två gånger per vecka. Vissa inkluderar 
sällskap på promenad där och vissa andra anger tid för promenader 
specifikt. Även detaljeringsgraden av hur tidsomfattningen anges för 
varje moment skiljer sig åt. Det finns exempel på kommuner som fattar 
beslut om ramarna för insatser och tidsomfattning som lämnar ut-
rymme för att anpassa utförandet om personens behov varierar mellan 
olika dagar (s.k. rambeslut). Det finns även exempel på kommunala 
riktlinjer som anger en detaljerad schablontid för varje moment i en 
insats i minuter. 

Även när det gäller förutsättningarna för att beviljas plats i sär-
skilda boenden skiljer det sig mellan kommunerna hur det beskrivs i 
riktlinjerna. Många kommuner lyfter omständigheter som vuxit 
fram ur domstolspraxis, som t.ex. att plats beviljas när det finns om-
fattande behov av omsorg under hela dygnet som inte kan tillgodo-
ses i det ordinära boendet, och när det är motiverat utifrån stora be-
hov av trygghet. Vissa kommuner uttrycker att alla lämpliga möjlig-
heter till hemtjänstinsatser och tekniska hjälpmedel ska ha prövats 
innan insatsen särskilt boende beviljas. Det finns även exempel på 
kommuner som anger en brytpunkt i antal hemtjänsttimmar för när 
kostnaderna för hemtjänst överstiger dem för särskilt boende. Den 
äldre personen ska då ska erbjudas särskilt boende i stället för hem-
tjänst. 

Socialstyrelsens årliga rapport Öppna jämförelser vård och omsorg 
för äldre visar på en del av bilden av kvaliteten i äldreomsorgen. Där 
ser man genomgående stora skillnader mellan kommunerna som inte 
kan motiveras av olika förutsättningar vad gäller t.ex. kommunens 

7 Utredningen har tagit del av 126 av 290 kommuners riktlinjer. 
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storlek eller geografi. Ett exempel på detta är att personer med hem-
tjänst i genomsnitt mötte 16 olika personal under en 14-dagarsperiod 
år 2021 med en variation från 7 till 24 personal bland landets kommu-
ner. Andelen personer som svarat att personalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras visade på 
en variation mellan 69–100 procent (år 2020).8 

7.1.2 Behovet av en tillgänglig och förebyggande äldreomsorg 

Ett ojämnt arbete med att identifiera och förebygga risker 

De demografiska utmaningarna med ett ökande antal äldre personer 
understryker behoven från ett samhällsperspektiv av att skjuta upp 
eller minska omsorgsbehov, för att minska samhällskostnader för 
vård och omsorg. Behovet av äldreomsorg kommer att öka under 
den närmaste tioårsperioden, och verksamheterna behöver utvecklas 
och effektiviseras för att kunna möta behoven, se avsnitt 3.3.1. 

Detta innebär att det blir allt viktigare att arbeta förebyggande 
och att främja hälsa och funktionsförmåga. Inte enbart för att öka 
de berörda personernas livskvalitet, utan även för att skjuta upp och 
minska behov av omsorg. 

Socialstyrelsens öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 
visar genomgående stora skillnader mellan kommunerna med att 
förebygga att äldre personer drabbas av nedsatt munhälsa, under-
näring, fallskador och trycksår. I en del kommuner har alla som bor 
i ordinärt boende med hemsjukvård9, och bedöms vara i riskzonen 
för något av dessa fyra områden, fått en förebyggande åtgärd. I andra 
kommuner har ingen fått det. För särskilt boende är variationen mellan 
kommunerna 5–95 procent. Exempel på åtgärder kan vara träning, hud-
vård, översyn av läkemedel eller hjälpmedel för att underlätta mål-
tiderna. För att en åtgärd ska räknas måste den ha följts upp och 
registrerats i kvalitetsregistret Senior alert. 

Nationellt är det knappt 50 procent av de som bor i ordinärt 
boende med hemsjukvård som har fått en förebyggande åtgärd, som 
följts upp. På särskilt boende är rikssnittet omkring 60 procent.10 

8 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av äldreomsorg 2021,2021. 
9 Dvs. kommunal primärvård i ordinärt boende, se även avsnitt 6.1. 
10 Socialstyrelsen, Äldreomsorgens förebyggande arbete skiljer stort över landet. 
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Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar 
sig och konsekvenserna är ofta allvarliga. Skadorna kan leda till för-
lorad självständighet och även dödsfall. Med förebyggande insatser 
kan många fallolyckor förhindras.11 Fallförebyggande insatser utgörs 
dels av åtgärder som riktar sig till personal som träffar äldre i sitt arbete, 
dels av individanpassade åtgärder för enskilda äldre. Insatser till perso-
nal är exempelvis utbildning i fallriskbedömning och hur man minskar 
risker hemma hos de äldre. Bland de individanpassade insatserna för 
enskilda äldre finns exempelvis: information om och hjälp till fysisk 
träning, höftskyddsbyxor, halkskydd, synkontroll och vidarehänvis-
ning vid behov, hjälp med anskaffning och underhåll av tekniska hjälp-
medel, hjälp med att minska risker i hemmiljön.12 

Med undernäring följer en ökad risk för ett antal andra problem 
som t.ex. fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion och nedsatt 
hjärt- och lungfunktion. Dessutom försvåras tillfrisknandet vid sjuk-
dom. Det leder till ett personligt lidande och de samhälleliga resurser 
som tas i anspråk har visat sig svåra att överblicka och kvantifiera. 
Vikten av att upptäcka, förebygga och behandla undernäring ökar också 
i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. Enligt Socialstyrelsen 
har näringsfrågorna fortfarande en undanskymd roll i många verk-
samheter och förbättringspotentialen bedöms vara stor.13 

Även den psykiska ohälsan behöver uppmärksammas mer. Den 
tenderar att ses som en naturlig del av åldrandet, eller yttra sig som 
fysiska besvär. Det gör att den ofta inte uppmärksammas, vare sig av 
den äldre själv, de närstående eller personalen i vård och omsorg. 
Utmaningen är därför att tidigt upptäcka de äldre som har eller 
riskerar att få psykisk ohälsa. 

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger besvär med 
ångest. Även depressiva besvär är vanligt. Suicidtalen är också högst 
bland män över 85 år. Flera faktorer som samvarierar med psykisk 
ohälsa ökar med åldern. Det gäller till exempel fysiska hälsoproblem, 
sämre funktionsförmåga och svagare socialt nätverk. 

Äldre har sämre tillgång till behandling än andra åldersgrupper. 
De hör till den åldersgrupp som mest sällan får specialiserad psykia-
trisk vård. Det är också den grupp där störst andel hämtar ut anti-
depressiv medicin. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är 

11 Senior alert, Om senioralert. 
12 Socialstyrelsen, Fallförebyggande insatser för äldre. 
13 Socialstyrelsen, Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård 
och socialtjänst, 2020. 
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viktigt. Äldres psykiska hälsa kan främjas av bland annat fysisk akti-
vitet, hälsosamma matvanor och social gemenskap. 

Äldre får sällan behandling i form av psykoterapi. I stället behandlas 
de oftast enbart med läkemedel. Detta trots att de ofta redan äter många 
läkemedel, vilket ökar risken för allvarliga biverkningar. Även risken 
för förgiftning är större hos äldre med fysiska och psykiska sjuk-
domar. För att förebygga förgiftning måste man ta hänsyn till äldres 
fysiska och psykiska hälsa och deras läkemedelsbehandling. 14 

Tillgänglighet 

En förutsättning för att kunna arbeta förebyggande är att människor 
känner till socialtjänsten och vet hur man kommer i kontakt med 
den när man har behov av det. Det hänger delvis samman med att 
uppdraget och innehållet i äldreomsorgen som beskrivits ovan upp-
fattas som otydligt, det är otydligt vad man som innevånare i en 
kommun kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. 

En annan viktig aspekt är att allmänheten har förtroende för 
äldreomsorgen. Ett lågt förtroende kan innebära en risk för att per-
soner med behov av stöd och äldreomsorg inte ansöker om insatser 
och att anhöriga tar på sig mer av den omsorg som är ett offentligt 
ansvar. 

Under våren 2020 följde Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, förkortad MSB, kontinuerligt befolkningens förtroende 
för hur bl.a. äldreomsorgen hanterade situationen under corona-
pandemin. Mätningen började med perioden 5–9 april och avslutades 
21–24 maj. Under den tidsperioden ses en tydlig nedgång från att 
36 procent av de tillfrågade hade förtroende för äldreomsorgens arbete 
under pandemin, till 18 procent i mitten av maj. 

I oktober 2020 visade undersökningen att förtroendet för äldre-
omsorgen varierar med ålder och beror på om man själv har äldre-
omsorg eller inte. Personer i gruppen 86 år och äldre i undersök-
ningen hade ett signifikant högre förtroende för äldreomsorgen än 
de mellan 80 och 85 år: 42 procent respektive 33 procent. Intervju-
personer som själva har någon form av äldreomsorg har ett signifi-
kant högre förtroende (54 procent) för äldreomsorgen än de som 

14 Folkhälsomyndigheten, Det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa bland äldre, 2021. 
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inte har det (33 procent).15 Det var visserligen särskilda omständig-
heter som rådde under covid-19-pandemin, men det kan finnas behov 
av att återställa det skadade förtroendet till äldreomsorgen. 

7.1.3 Bristande individanpassning 
och delaktighet 

Individanpassning 

I förarbetena till biståndsbestämmelsen i SoL (4 kap 1 §) anges att 
rätten till bistånd inte är knuten till några angivna insatser. Valet av 
insats får göras genom en helhetsbedömning av den enskildes för-
hållanden och en bedömning av vilka insatser som kan anses behövliga 
och skäliga.16 

I 5 kap. 4 § SoL regleras äldreomsorgens värdegrund. Bestämmelsen 
om värdegrunden grundar inte en rättighet att få visst bistånd direkt på 
den bestämmelsen. Den kan dock bidra till att sätta fokus på att äldre 
personer i högre utsträckning får möta en äldreomsorg som är 
inriktad på den äldre personens individuella behov.17 

Riktlinjer tenderar att bli alltför styrande 

Trots de uttalade intentionerna i förarbeten till socialtjänstlagen har 
studier visat att utbudet av befintliga insatser kan styra vilket stöd 
och vilken hjälp som personer får, snarare än individens egna 
behov.18 Socialtjänstlagens ramlagskonstruktion gör det nödvändigt 
med tillämpningsanvisningar och riktlinjer som stöd i handlägg-
ningsprocessen, och för att säkerställa korrekta bedömningar och 
beslut. Riktlinjer behövs som vägledning men det är viktigt att de 
fungerar som just riktlinjer och inte blir helt styrande. Det är viktigt 
att socialtjänstlagens handlingsutrymme används. I vissa fall riskerar 
handläggarna att i alltför stor utsträckning strikt följa formella och 
informella kriterier och rutiner i stället för att göra en helhets-

15 MSB, Kantar Sifos rapport om förtroende, oro och beteende under pandemin. 
16 Prop. 1979/80:1 Del A, Om socialtjänsten, s. 526. 
17 Prop. 2009/10:116, Värdigt liv inom äldreomsorgen, s. 24 och 26. 
18 Se bl. a. Janlöf, A-C. Participation in needs assessments of older persons prior to public home help, 
Lunds universitet 2006 och Lindelöf, M. och Rönnbäck, E. Att fördela bistånd, om handlägg-
ningsprocessen inom äldreomsorgen. Umeå Universitet No 41, 2004. 
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bedömning i enlighet med socialtjänstlagens intentioner. Riktlinjer 
som ska vara vägledande riskerar att i stället bli alltför styrande.19 

Samhällspolitiska mål om självbestämmande och individuella 
önskemål finns uttryckta i bl.a. socialtjänstlagen och dess förarbeten.20 

Trots detta uppfattas omsorg och vård för äldre som funktions- eller 
utbudsstyrd och baserad på ett antal standardiserade och separata 
tjänster. Detta bekräftas i både forsknings- och revisionsrapporter.21 

Av dessa framgår att det finns en risk att en standardiserad bedöm-
ning ersätter den professionella behovsbedömningen utifrån social-
tjänstlagens möjligheter till handlingsfrihet. Risken är stor att bistånds-
handläggarna standardiserar och kategoriserar de som söker hjälp och 
deras behov utifrån det tillgängliga utbudet av insatser. 

De flesta kommuner har lokala riktlinjer som beskriver vilka in-
satser som erbjuds. Utredningen har tagit del av riktlinjer från 126 av 
290 kommuner. I flera kommuner beskrivs omfattningen och inne-
hållet i insatserna relativt detaljerat. Riktlinjer som begränsar bistånds-
handläggarens utrymme att anpassa insatserna och deras omfattning 
förekommer såväl för serviceinsatser som insatser som avser personlig 
omvårdnad.22 Det förekommer inte sällan avgränsningar i vilken om-
fattning eller med vilken frekvens de beviljas, till exempel hur ofta 
man erbjuds hjälp med tvätt av kläder eller städning, hur ofta man 
får hjälp med dusch eller ledsagning. Det varierar hur avgränsningar 
för omfattningen formuleras. Det kan formuleras som en frekvens 
eller tidsåtgång som i normalfall beviljas, men med exempel på 
situationer där andra behov kan finnas som till exempel att en person 
som har inkontinensproblem kan behöva få hjälp med tvätt oftare 
och en person med synnedsättning kan behöva få hjälp med städning 
oftare. I vissa fall tas dock inga särskilda omständigheter som kan 
motivera avsteg från riktlinjerna upp. 

Det finns en risk för att individens behov får passas in i förut-
bestämd utformning av insatser. De befintliga insatserna kan styra 
utredningen och de frågor som handläggaren ställer till individen. 

19 SOU 2008:51, Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 67. 
20 Se t.ex. 1 kap. 1 § SoL. och prop. 1979/80:1, Om socialtjänsten, Del A, s. 132 och 208. 
21 Lindelöf, M. och Rönnbäck, E. Att fördela bistånd, om handläggningsprocessen inom äldre-
omsorgen. Umeå Universitet No 41, 2004; Stadsrevisionen, Stockholms stad, Uppdraget som 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen, 2007 och IVO, Med makt följer ansvar, kommunernas 
myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst, 2016. 
22 Serviceinsatser avser praktisk hjälp med hemmets skötsel och matdistribution od. Med insatser 
som avser personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, 
psykiska och sociala behov. Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 88. 
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Handläggarens utredning börjar då i lösningen, dvs. insatsen. Pröv-
ningen blir inte förutsättningslös och behov som inte passar in i 
mallen riskerar att inte komma med i utredningen.23 Det riskerar leda 
till ”falska behovsbedömningar” där bedömningen utgår från utbudet
men – i enlighet med lagstiftningen – formuleras den som att den 
utgår från den enskildes behov. Ett exempel på detta är en person som 
ansöker om bistånd på grund av att hen känner sig otrygg. Hen kan 
då erbjudas ett trygghetslarm, en vanlig insats. En mer förutsätt-
ningslös utredning som tar reda på varför hen känner sig otrygg 
kanske skulle komma fram till att otryggheten hänger samman med 
social isolering. Hen kanske skulle ha blivit hjälpt genom att få stöd 
att bryta sin isolering genom att få ledsagning till kommunens 
träffpunkt och få stödjande samtal för att känna sig mer trygg.24 

Bilden bekräftas även av vad IVO har kunnat se i sin tillsyn. De 
anger att styrande riktlinjer gör att den enskildes rätt att få en 
individanpassad insats begränsas och att rätten dessutom varierar 
mellan kommunerna. Detta är enligt IVO inte acceptabelt. Kommu-
nerna kan inte på förhand bestämma omfattning och inriktning på 
insatsen, eftersom detta först kan avgöras efter en individuell bedöm-
ning. Kommunerna behöver stärka individperspektivet, det vill säga 
synliggöra individens behov, då insatserna ska vara anpassade till 
mottagarens behov. Detta gäller både när insatserna är tänkta att vara 
ett direkt stöd för individen och när insatsernas har ett dubbelt syfte, 
dvs. att samtidigt vara ett stöd till familjen eller underlätta för 
anhöriga, exempelvis avlösarservice och korttidsvistelse.25 

IVO har också påpekat att de insatser som kommunerna beslutade 
inte styrs av enskildas behov utan beror på ekonomiska, organisatoriska 
eller politiska målsättningar. Ett exempel som angavs var att bistånds-
handläggare ”förhandlar” om en ansökan om särskilt boende där den
äldre personen förmås att acceptera att ansöka om hemtjänstinsatser 
i stället.26 

23 Lindelöf, M och Rönnbäck, E. Att fördela bistånd. Om handläggningsprocessen inom äldre-
omsorgen. Umeå; 2004. Janlöv, A-C. Participation in needs assessment of older people prior to 
public home help: older persons', their family members', and assessing home help officers' experiences. 
Lund: Lund University; 2006. 
24 Jfr Jönsson, H, Harnett T, Socialt arbete med äldre, 2015, s. 219. 
25 IVO, Med makt följer ansvar, kommunernas myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst, 2016; 
Socialstyrelsen, Individens behov i centrum. Ett stöd för att använda ICF och strukturerad doku-
mentation i socialtjänsten, 2021. 
26 IVO, Tillsynsrapport. De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksam-
hetsåret 2015, 2016. 

212 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

     
          
          
         

         
        

         
  

      
       

         
  

   

     
     

     
   

         
          

  
      

      
       

        
      

    
      

          
   

     
            

 
               

     
          
         

SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Helhetsprincipen som gäller inom socialtjänsten innebär att män-
niskans olika behov beaktas och vägs samman. Det innebär att social-
tjänsten behöver informera sig om hur samspelet mellan den enskilde, 
familjen, nätverken i omgivningen och den omgivande miljön påverkar 
och fungerar. En insatskatalog riskerar att leda till att man styckar 
upp olika behov hos individen och beviljar fragmentiserade insatser 
i stället för att avgöra vilka insatser som är mest lämpliga och ända-
målsenliga efter en helhetsbedömning. 

Sammantaget visar såväl vår genomgång av kommunala riktlinjer 
som IVO:s iakttagelser att riktlinjernas avgränsning av omfattning 
och frekvens för insatser skiljer sig åt mellan kommunerna. Det 
bidrar till att insatserna inte ges likvärdigt i landet. 

Begränsat tidsutrymme står i vägen för individanpassning 

Strikt tidsstyrning av insatser, det som ofta kallas ”minutstyrning”,
har återkommande beskrivits som ett problem för att tillmötesgå 
individens behov inom hemtjänsten. När arbetsscheman är ned-
brutna på väldigt specifika insatser, omfattande enstaka minuter, 
med små möjligheter till flexibilitet medför det att personalens be-
dömning och kompetens får stå tillbaka till förmån för standardiserade 
tidsschabloner.27 

Utifrån Kommunals medlemsenkät menar 61 procent av de till-
frågade inom hemtjänsten som inte lyder under minutstyrning att de 
har möjlighet att tillmötesgå individen behov. För gruppen med 
strikt minutstyrning är siffran 30 procent.28 Tid beskrivs som en 
viktig faktor att uppnå kvalitet. Det handlar bl.a. om möjligheten att 
kunna se individen, lära känna personen och lyssna in behoven. 
Hemtjänstpersonalen kan ha enstaka minuter till att bädda sängen, 
några minuter för att klä personen och slutligen några minuter för 
att förbereda frukost.29 Den begräsning av hemtjänstpersonalens tid 
som finns kan innebära att man inte kan tillmötesgå den äldres 
önskemål som t.ex. att gå upp en viss tid eller att duscha en viss tid. 

27 Kommunal, En hemtjänst att lita på, 2022, s. 10; Szehebely, M. Omsorgsvardag under skiftande 
organisatoriska villkor, 2006, s. 54. 
28 Kommunal, En hemtjänst att lita på, 2022, s. 6. 
29 Stockholms läns Äldrecentrum, Tillit och relationer, 2015, s. 14. 
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När stödet utgår ifrån tajta scheman finns det inte möjlighet att anpassa 
stödet efter individens dagliga behov och oförutsedda händelser.30 

Delaktighet och självbestämmande 

Att kunna påverka innehåll och utformning i insatser 

Det finns ett antal bestämmelser i socialtjänstlagen som betonar 
personers rätt till delaktighet och självbestämmande. Verksamheten 
inom socialtjänsten ska bygga på respekt för människornas själv-
bestämmanderätt och integritet.31 Vidare ska socialnämndens insatser 
för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med honom 
eller henne.32 En äldre person ska också, så långt det är möjligt, kunna 
välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service 
ska ges. 33 

Trots dessa bestämmelser visar Socialstyrelsens öppna jämförelser 
att många personer som har insatser inom äldreomsorgen inte upp-
lever att de kan påverka. Resultatet visar också en stor spridning 
mellan olika kommuner. Den andel personer som var 65 år och äldre 
i ordinärt boende med hemtjänst som svarade att personalen, alltid 
eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska 
utföras, var 69–100 procent 2020. För personer i särskilda boenden 
var motsvarande siffra 57–97 procent. 

På frågan om de alltid eller oftast kan påverka vid vilka tider 
personalen kommer var andelen personer med hemtjänst som svarade 
ja, 36–79 procent. För personer i särskilda boenden som svarat ja var 
motsvande siffra 36–90 procent.34 

När det gäller hemtjänsten visar forskning att för de flesta 
personer är det viktigt att få hjälp av så få personal och på så fasta 
tider som möjligt; man vill veta vem som kommer, och när och hur 
länge varje hjälptillfälle varar. Samtidigt vill man att hjälpens innehåll 
inte ska vara förutbestämt utan det ska vara möjligt att påverka vad 
som ska göras vid varje hjälptillfälle. Med andra ord vill de äldre 

30 Kommunal, En hemtjänst att lita på, 2022, s. 21; Stockholms läns Äldrecentrum, Tillit och 
relationer, 2015, s. 14. 
31 1 kap. 1 § tredje stycket SoL. 
32 5 kap. 5 § SoL. 
33 5 kap. 5 § fjärde stycket SoL. 
34 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2021 – Vård och omsorg för äldre, uppgifterna avser år 2020. 
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kunna förutse ramarna men också kunna påverka hjälpens innehåll 
och utformning.35 

Information och kommunikation som förutsättningar för delaktighet 
och självbestämmande 

För att kunna påverka hjälpens innehåll och utformning samt vara 
delaktig och utöva självbestämmande, behöver de personer som 
ansöker om och får insatser inom äldreomsorgen vara informerade. 
En förutsättning för att man ska vara informerad är att informa-
tionen har lämnats på ett sätt som man kan ta till sig och förstå. Hur 
informationen lämnas är därför särskilt viktigt. Många personer som 
är i behov av stöd och hjälp inom äldreomsorgen har behov av särskilt 
anpassad kommunikation som kräver lyhördhet och kompetens hos 
personalen inom omsorgen. Personer med kognitiva funktionsned-
sättningar som t.ex. vid demenssjukdom kan ha särskilda svårigheter 
att ta till sig och förstå information. 

När det gäller döva personer ställer språklagen särskilda krav. Där 
anges att den som är döv eller hörselskadad och den som av andra 
skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla 
och använda det svenska teckenspråket.36 Att vara döv innebär att 
teckenspråket är det egna och första språket. Skriven svenska blir 
dövas andra språk. Många, inte minst äldre döva, har svårt att ta till 
sig information på skriven svenska. Då blir det svårt att veta vilka 
rättigheter och möjligheter man har som äldre. Det blir också svårare 
att kommunicera med andra, bl.a. personal inom äldreomsorgen och 
hälso- och sjukvården. Sveriges Dövas Pensionärsförbund har kart-
lagt situationen för äldre döva. Hälften av alla tillfrågade i deras 
enkätundersökning fick inte information från kommunen om stöd 
och service från kommunen som trygghetslarm, hemtjänst och äldre-
boende. På frågan om man kan läsa, ta del av och förstå innehållet i en 
dagstidning svarade 65 procent av männen och 55 procent av kvinnorna 
nej.37 

Även de nationella minoritetsspråken har ett särskilt skydd i 
språklagen liksom i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

35 Szehebely, M, Omsorgsvardag under skiftande organisatoriska villkor, 2006. 
36 14 § språklagen (2009:600). 
37 Sveriges Dövas Pensionärsförbund, Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva! 
2007–2010. 
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minoritetsspråk, förkortad minoritetslagen. Minoritetslagen inne-
håller bestämmelser om nationella minoriteter och nationella mino-
ritetsspråk. Lagen innehåller också bestämmelser om de nationella 
minoriteternas rätt till information, inflytande och att få använda sitt 
minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter. 

Socialstyrelsen har under 2021 genomfört en enkätundersökning 
om den kommunala äldreomsorgen för nationella minoriteter. Resul-
taten visar att det finns brister i implementeringen av minoritets-
politiken på lokal nivå. Endast 15 procent av kommunerna uppger t.ex. 
att de har rutiner eller arbetssätt för att ta reda på behoven av språk-
och kulturkompetens för de nationella minoriteterna. Av de svarande 
kommunerna erbjuder endast 26 procent äldreomsorg på något av de 
nationella minoritetsspråken. Situationen är bättre i förvaltningsom-
rådena avseende det språk som kommunen får statsbidrag för, men 
flera kommuner erbjuder inte äldreomsorg på dessa språk i dessa om-
råden heller. På romani chib och jiddisch förekommer ingen kom-
munal äldreomsorg. Drygt hälften av kommunerna svarar att de inte 
gör något för att säkerställa att personalen känner till de nationella 
minoriteternas särskilda rättigheter.38 

7.1.4 Bristande samverkan och samordning 

Allt fler äldre personer har hälso- och funktionstillstånd som kräver 
insatser från såväl socialtjänst/äldreomsorg som hälso- och sjukvård. 
Ibland från flera olika delar av såväl socialtjänst som hälso- och sjuk-
vård. Detta ställer allt större krav på fungerande samverkan, men 
verksamheter är till stor del organiserade för att möta mer avgrän-
sade behov.39 

Flera faktorer bidrar samtidigt till att vi i dag har ett allt mer frag-
mentiserat vård och omsorgslandskap; antalet utförare av offentligt 
finansierad vård och omsorg har ökat och det har skett en ökad 
specialisering inom hälso- och sjukvården. 

Bristande samordning riskerar att leda till försämrade hälso- och 
funktionstillstånd hos den enskilde, vilket förutom försämrad livs-
kvalitet även kan leda till bl.a. att behandlingar eller undersökningar 
behöver upprepas i onödan, fler besök på akutmottagningar och mer 

38 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
39 Vård- och omsorgsanalys, Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsut-
maningar i ett fragmentiserat vård och omsorgssystem, 2016. 
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undvikbar sluten vård. Mycket är fortfarande okänt kring konse-
kvenserna på systemnivå. En rad studier pekar dock på att problem 
med bristande samordning sannolikt är en viktig del i de kvalitets-
och patientsäkerhetsproblem som leder till försämrade medicinska 
resultat, ökade kostnader och att resurserna inte används på bästa 
möjliga sätt.40 

När samordningen brister får dessutom den äldre personen, eller 
dennes anhöriga eller andra närstående, ta ansvar för att behovet av 
en sammanhängande helhet i vården och omsorgen tillgodoses. När 
de som möter personen bara hanterar en del av personens behov kan 
det innebära att vissa behov inte identifieras och att det blir oklart 
för den enskilde vad som ska göras, av vem och när. Detta kan skapa 
en oro och otrygghet, men också leda till att behoven av vård och 
omsorg inte blir tillgodosedda. 

I dag ser vi utmaningar kopplat till samtliga de fyra förutsätt-
ningar som Vård- och omsorgsanalys menar behövs för att kunna 
tillhandahålla en samordnad vård och omsorg: 

– en patient- och brukarcentrerad organisationskultur som arbetar 
för en gemensam vision av en samordnad vård och omsorg 

– systemövergripande policyer, lagar och riktlinjer som ger förut-
sättningar för samordning 

– samverkan mellan organisationer som skapar förutsättningar för 
samordning över organisationsgränser 

– administrativa system som underlättar samordning (se även 
avsnitt 3.3.3).41 

7.1.5 Bristande kontinuitet påverkar kvalitet, 
trygghet och säkerhet 

Kontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt vid omsorg om äldre personer. 
De mål som finns i socialtjänstlagen om social trygghet, värdegrund, 
att få leva och bo under trygga förhållanden och kravet på att in-
satserna i socialtjänsten ska vara av god kvalitet kan sägas innefatta 

40 Vård- och omsorgsanalys, Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar 
i ett fragmentiserat vård och omsorgssystem, 2016 och SOU 2016:2 Effektiv vård. 
41 Vård- och omsorgsanalys, Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar 
i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem, 2016 s.11. 
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krav på att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet. 
Kontinuitet hänger nära samman med den upplevda tryggheten hos 
personer som har insatser inom äldreomsorgen. Det handlar också 
om möjligheten att vara delaktig och utöva inflytande över när och 
hur omsorgen ska utföras. 

Kontinuitet är också viktigt för en reell trygghet och säkerhet. Det 
handlar bl. a. om att personal som har en närmare kännedom om en 
person har större möjlighet att upptäcka förändringar i hälsotillståndet. 
Kontinuitet är även viktigt vid delegering av hälso- och sjukvårdsupp-
gifter. Om personal med delegering utför uppgifter hos en person de 
inte träffat tidigare kan det skapa risker för patientsäkerheten.42 

Kontinuitet kan delas upp i tre olika kategorier: personalkonti-
nuitet – det är så få personer som möjligt som besöker den enskilde, 
omsorgskontinuitet – hjälpen eller stödet ges på lika sätt oavsett vem 
som kommer och tidskontinuitet – hjälpen eller stödet ges vid unge-
fär samma tid varje gång. Vi avser framför allt personalkontinuitet i 
detta avsnitt men menar att personalkontinuitet kan bidra till omsorg-
kontinuitet. Om det finns en god personalkontinuitet, kan personalen 
ha bättre kännedom om hur personen vill sin hjälp och sitt stöd utfört. 

Många personer med äldreomsorg möter dagligen personal från 
olika verksamheter och utförare och från olika yrkesgrupper, som 
t.ex. vårdbiträden, undersköterskor eller sjuksköterskor. Personal-
kontinuiteten inom hemtjänsten har försämrats nationellt under 
perioden 2007–2021. År 2021 mötte i genomsnitt en äldre person 16 
olika individer ur hemtjänstpersonalen under en fjortondagars-
period, jämfört med 12 individer år 2007, en ökning med 33 procent, 
se figur 7.1 nedan. Denna indikator är under utveckling och avser 
personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten 
varje dag (måndag–söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas 
ej. Mätningen avser tiden 07.00–22.00. 

42 SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre, s. 224. 
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Figur 7.1 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar 

Riket, medelvärde under perioden 2007–2021 
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Källa: Kolada 

Det råder stor variation mellan kommunerna.43 Enligt statistik från 
KOLADA varierade antalet personal som en hemtjänsttagare mötte 
under 14 dagar från 7 personer i Nynäshamn till 24 personer i 
Oxelösund (år 2021). 

Personalkontinuiteten för personer i särskilda boenden mäts inte 
på samma sätt som i hemtjänsten. 

Hög personalomsättning påverkar möjligheter att tillhandahålla 
kontinuitet 

En hög personalomsättning medför svårigheter att erhålla en god 
personalkontinuitet. Forskning visar att personalens arbetsvillkor är 
en central faktor som påverkar omsorgens kvalitet. Relationen till 
omsorgstagaren och möjligheten att kunna ge tillräckligt bra omsorg 
är en viktig aspekt av personalens arbete, och känslan av otillräck-
lighet är förknippad med låg arbetstillfredsställelse och ohälsa. För-

43 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
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bättrade arbetsvillkor, med fokus på omsorgsrelationen, är därmed 
en förutsättning för att kunna behålla och rekrytera utbildad personal.44 

Personalrörligheten inom kommunal vård och omsorg är något 
högre (18 procent) än genomsnittet på arbetsmarknaden (16 procent) 
och något lägre än vård och omsorg i privat sektor (20 procent). 
Andelen tillsvidareanställda som lämnat kommunsektorn var i genom-
snitt åtta procent 2019. Avgångarna består av pensionsavgångar, byte av 
jobb till annan sektor samt personer som lämnar arbetet av andra skäl. 
Drygt en tredjedel av avgångarna består av personer som är 60 år och 
äldre.45 

Det finns ett tydligt samband mellan tidsbegränsade anställningar 
och personalomsättning i ett yrke. Ju mer tidsbegränsade anställ-
ningar, desto högre personalomsättning. Högst andel tidsbegränsade 
anställningar och högst andel personalomsättning har vårdbiträden 
inom äldreomsorg, inom fackförbundet Kommunals avtalsområde.46 

SKR:s personalstatistik visar att 72 procent av de anställda inom 
vård och omsorg i kommunerna är tillsvidareanställda, medan månads-
avlönat tidsbegränsade anställda står för 6 procent och timavlönade för 
23 procent. Sett till arbetad tid står tillsvidareanställda för 78 procent 
av den arbetade tiden, medan månadsavlönat tidsbegränsade an-
ställda står för 6 procent och timavlönade för 16 procent.47 

Enligt Kommunal har andelen tidsbegränsat anställda inom äldre-
omsorgen ökat mellan 2010 och 2017 med cirka fem procentenheter. 
I verksamheter i kommunal regi var 27 procent tidsbegränsat anställda, 
i privat regi 37 procent.48 

Andelen som är heltidsanställda och heltidsarbetande i de tre 
personalgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden 
är betydligt lägre än i övriga personalgrupper i kommunerna, 59 procent 
är anställda på heltid och 46 procent arbetar heltid. Genomsnittet för 
samtliga anställda i en kommun ligger på 81 procent respektive 69 pro-
cent. Ökningen går dock i en något snabbare takt i dessa tre grupper 
än för övriga personalkategorier. Ökningen beror både på att många 

44 Szebehely, M, Stranz, A & Strandell, R, Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?, 2017. 
45 SKR, Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin, 2020. 
46 Kommunal, Trygghet på arbetsmarknaden. En rapport om arbetsrätt och anställningsvillkor i 
välfärden, 2020. 
47 SKR, Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin, 2020. 
48 Kommunal, Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kom-
munalt driven äldreomsorg, 2021. 
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av de nyanställda arbetar heltid och att redan anställda som arbetar 
deltid går upp till heltid.49 

7.1.6 Stöd, avlastning och involvering av anhöriga eller andra 
närstående 

Anhöriga och andra närståendes möjlighet till frivillighet och 
delaktighet 

Den omsorg som anhöriga och andra närstående ger till sina när-
stående ska vara frivillig. Det är kommunens socialtjänst som har det 
yttersta ansvaret för äldreomsorgen.50 Mellan makar gäller att var 
och en efter sin förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för 
att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses.51 Detta 
innebär att makar har ett gemensamt ansvar för ekonomi och skötsel 
av hemmet, exempelvis tvätt, städning och inköp. Någon omvård-
nadsplikt finns inte inskriven i äktenskapsbalken och varje make 
avgör själv i vilken omfattning hon eller han vill hjälpa till med 
personliga omvårdnadssysslor såsom personlig hygien, toalettbestyr 
och matning. 

I dag kan många anhöriga emellertid inte välja hur, när och i vilken 
omfattning de ger omsorg. Omtanke eller pliktkänsla kan göra det svårt 
att dra en gräns mellan frivillig och ofrivillig omsorg. De närståendes 
möjlighet att välja i vilken utsträckning de vill ge omsorg är av-
hängigt vilken tillgänglighet eller kvalitet den offentliga vården och 
omsorgen har. När välfärdens insatser inte fungerar väl ökar belast-
ningen på anhöriga och deras möjlighet att välja i vilken omfattning 
de hjälper sina närstående minskar. 

I våra dialoger med anhöriga och andra närstående som ger 
omsorg lyfter många fram den bristande samordningen i vården och 
omsorgen som medför att den som stödjer en närstående får lägga 
ner mycket tid och arbete på att samordna och koordinera insatser 
mellan olika aktörer inom vården och omsorgen. Att samverkan och 
samordning är ett område som har brister har beskrivits i bl.a. 
avsnitt 7.1.4 samt 3.3.3. Förbättrad samverkan mellan olika utförare 
av vård och omsorg är av stor vikt även för att de anhöriga och andra 

49 SKR, Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin, 2020. 
50 2 kap. 1 a § SoL. 
51 6 kap. 1 § äktenskapsbalken. 

221 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

            
             

  
        

            
   

        
          

     
     

          
        

      
          

       
     

           
  

 

        
            

         
       

       
           

        
        

         
  

            

 
           
        

            
            

            
           

En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

närstående som ger vård och omsorg till närstående ska slippa bära en 
stor del av något som är den offentliga vårdens och omsorgens ansvar. 

En annan viktig aspekt som anhöriga och andra närstående lyfter 
är svårigheter att få tillräcklig information om sin närståendes vård 
och omsorg. Att vara informerad är viktigt för att den anhöriga eller 
närstående ska kunna stödja sin närstående på bästa sätt. Det är 
också viktigt för att kunna känna trygghet och tillit till att situa-
tionen är under hanterbar kontroll och att den närståendes behov 
tillgodoses. Visserligen gäller sekretess för uppgifter som social-
tjänsten har om den närstående, men detta kan ofta lösas genom att 
den närstående ger sitt samtycke till att uppgifter delas med den som 
ger omsorg till den närstående.52 För att det ska kunna fungera väl 
krävs kunskap hos personalen som möter anhöriga och andra när-
ståendes frågor och behov av att vara informerade. Det gäller inte 
minst hur man kan arbeta när den närstående har kognitiv svikt och 
därför nedsatt förmåga att samtycka. En annan viktig förutsättning 
är att det finns väl fungerande rutiner för hur personalen ska arbeta 
med att dela information till anhöriga och andra närstående. 

Anhörigperspektiv 

Med ett anhörigperspektiv i omsorgen behöver de som möter enskilda 
i behov av omsorg i sitt arbete också uppmärksamma hur de anhöriga 
som finns omkring individen påverkas av planerade insatser.53 Detta är 
ett område där äldreomsorgen och sjukvården ofta brister. Anhöriga 
beskriver en situation där deras omsorg tas för given och att de inte 
får komma till tals inför beslut som rör deras närståendes vård och 
omsorg. Bl.a. påtalas att anhöriga upplever att de inte blir trodda och 
att de får kämpa för att deras närstående ska få de insatser de behöver, 
vilket kan öka deras omsorgsbörda och skapa känslor av maktlöshet. 
Anhöriga vittnar även om att det förekommer att biståndshandläggare 
väger in anhörigas omsorg när de fattar beslut om insatser och därmed 

52 12 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
53 Socialstyrelsen har formulerat ett anhörigperspektiv som att man: 
Ser och lyssnar på anhöriga, inklusive uppmärksammar deras behov av stöd för egen del, håller 
anhöriga informerade om deras närståendes hälsa, vård och omsorg och har kunskap om vad 
det innebär att vara anhörig och att ge anhörigomsorg. Socialstyrelsen, Anhöriga som vårdar 
eller stödjer någon de står nära. Underlag till en nationell strategi, 2020. 
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beviljar mindre stöd än den enskilde ansökt om, något som också har 
uppmärksammats i tidigare studier.54 

I våra dialoger med anhöriga och andra närstående har vi upp-
märksammats på vikten av ett anhörigperspektiv för den som bor 
tillsammans med någon som får hemtjänst i ordinärt boende. I dessa 
fall får även den anhörige eller närstående ta emot hemtjänstpersonal 
i sitt eget hem, vilket påverkar deras förutsättningar till självbe-
stämmande och integritet i det egna hemmet. I en studie som under-
sökt detta anges att biståndhandläggningens fokus på den enskilde, 
oavsett kontext och social situation, kan försvåra vardagen för anhöriga. 
Anhörigas behov och situationen i det gemensamma i hemmet kan få 
stå tillbaka. Flertalet av biståndshandläggarna som intervjuats i 
studien tar hänsyn till både situationen i hemmet och anhöriga, men 
riktlinjer och dokumentationssystemet lämnar inget utrymme för en 
helhetssyn av de behov som sammantaget uppstår i det gemensamma 
hemmet.55 

Information om stöd 

Att ge omsorg till en närstående innebär stora påfrestningar för 
många, med negativa konsekvenser för den egna fysiska och psykiska 
hälsan, ekonomi och livskvalitet. En del anhöriga har ett omsorgs-
ansvar som pågår dygnet runt och kraftigt begränsar deras möjlig-
heter till återhämtning och till att få ägna sig åt arbete, studier, fri-
tidsaktiviteter och sociala relationer. De negativa konsekvenserna 
tenderar att förstärka varandra. En person som inte hinner med 
arbetet p.g.a. att den ger anhörigomsorg riskerar försämrad psykisk 
hälsa och försämrad ekonomi. Likaså kan stress eller oro kopplat till 
anhörigrollen påverka anhörigas arbetskapacitet, sociala liv och andra 
livsområden. Att ge anhörigomsorg kan därmed få långtgående följder 
för den anhörigas levnadssituation.56 

54 Socialstyrelsen, Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Underlag till en 
nationell strategi, 2020. 
55 Takter, M, Vem är den enskilde i ett enskilt hem? En studie av hur biståndshandläggare förhåller 
sig till anhörigas möjligheter till frivillighet, autonomi och personlig integritet, 2017 
56 Socialstyrelsen, Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära. Underlag till en nationell 
strategi, 2020. 
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Andelen personer som känner till att socialtjänsten har en skyldighet 
att ge stöd till personer som ger vård hjälp eller stöd till en närstående 
var enligt en studie enbart 31 procent 2018.57 

Det är enligt utredningens mening viktigt att ha ett förebyggande 
och hälsofrämjande perspektiv på de anhörigas och andra när-
ståendes situation, såväl för behov av stöd i sin roll som omsorgs-
givare som stöd för deras egen hälsa och livskvalitet. En förutsätt-
ning för detta är att socialtjänsten arbetar aktivt med information 
om möjligt stöd och når de som har behov av stöd i ett tidigt skede, 
innan påfrestningar har medfört negativa konsekvenser på hälsa och 
livskvalitet. 

7.1.7 Behovet av en adekvat bemannad och 
kompetenssatt äldreomsorg 

Personalen 

Bemanning 

Det saknas tillförlitlig statistik över hur bemanningen i äldreom-
sorgen ser ut på nationell nivå. Socialstyrelsen saknar möjlighet att 
följa bemanningen av olika yrkesgrupper i socialtjänsten, eftersom 
det saknas författningsstöd för att samla in sådana uppgifter. Åter-
kommande rapporter från fackförbund och media, men även till-
synsrapporter pekar dock på problem med för låg bemanning. IVO 
menar att det är tydligt att flera av bristerna inom äldreomsorgen har 
att göra med bemanning och kompetens. Ett exempel som medför 
risker är när personalbrist medför att lyft och vändningar görs på 
egen hand där det hade krävts dubbelbemanning.58 

Under Coronapandemin genomförde IVO tillsyn av äldreom-
sorgen. Deras granskning visade att det inte enbart varit brist på 
sjuksköterskor utan även på omvårdnadspersonal. Till exempel har 
bemanningsbristen medfört att det hade varit svårare än tidigare att 
sätta in vak när en person varit döende. Vidare konstaterade IVO att 
det fanns tydliga indikationer på att vård inte kunnat ges enligt ordi-
nation. Myndigheten såg brister i ansvaret för äldre personer på sär-
skilt boende, framför allt kring bemanning och kompetens, som gör 

57 Anhörigas riksförbund, Anhörigperspektiv – en möjlighet till utveckling? Nationell kartlägg-
ning av kommunernas stöd till anhöriga 2019, 2020. 
58 IVO, Vad har IVO sett 2019?, 2020. 
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att förutsättningar saknas för att ge dessa personer en god och nära 
vård och behandling utifrån de individuella behoven. Allvarliga 
brister på systemnivå synliggjordes (se även avsnitt 8.3.3).59 

Fackförbundet Kommunal genomförde en medlemsundersökning 
om bemanningen 2021. 37 procent av undersköterskorna och vårdbi-
trädena i äldreomsorgen svarade att de upplevde att bemanningen sällan 
eller aldrig är tillräcklig. Siffrorna är något högre på särskilt boende, där 
svarade 39 procent av medlemmarna att bemanningen sällan eller aldrig 
är tillräcklig. Endast en av fem av medlemmarna som arbetar i äldre-
omsorgen svarade att bemanningen är tillräcklig dagligen.60 

Även Coronakommissionen menade att bemanningen är knapp, 
det finns ingen ”luft” i systemet som skulle kunna tillåta arbetstoppar. 
Det ökar risken att på grund av en stressig arbetssituation missa något 
moment i de basala hygienrutinerna, som att sprita händerna före och 
efter att man varit inne hos en av de boende, eller att använda skydds-
handskarna på rätt sätt. Enligt Coronakommissionens bedömning 
måste riksdag och regering se över vad som är en tillräcklig beman-
ning på särskilda boenden och i hemtjänsten, inte minst vad gäller 
vård och behandling av demenssjuka.61 

Det ska finnas personal dygnet runt på särskilda boenden som 
utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver hjälp och 
stöd.62 Men personal som IVO talat med berättar att de inte alltid 
kan ha uppsikt över hela boendet. IVO har sett i tillsynen att 
boendeenheter lämnats helt obemannade under långa perioder. När 
personalen lämnar avdelningen låser de ofta dörren för att de boende 
inte ska kunna gå ut och därmed gå vilse eller skada sig. Men när 
personalen lämnar en låst avdelning där det vistas personer som inte 
på egen hand kan öppna dörren, är de boende att betrakta som 
inlåsta, om de inte utan dröjsmål kan få assistans med att öppna 
dörren eller få annan hjälp och stöd. Det är en åtgärd, som kopplas 
till låg bemanning, som saknar stöd i lagen och inte rimmar med 
kraven på integritet, värdigt liv och god kvalitet.63 

59 IVO, Vad har IVO sett 2021?, 2022. 
60 Kommunal, Rätt bemanning – En rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen, 2021. 
61 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 125 och 250. 
62 2 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937). 
63 IVO, Nattbemanning på boenden för äldre personer med demenssjukdom eller demensliknande 
tillstånd, 2020. 
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Kompetens 

Inte bara tillräcklig bemanning, utan även tillgång till personal med 
rätt kompetens är avgörande för en god och säker vård och omsorg. 
Det finns ett säkerställt samband mellan yrkeskompetent personal 
och god kvalitet i vård och omsorg, vilket gör att kompetensnivån 
hela tiden måste säkerställas och på sikt höjas.64 

Personer som får äldreomsorg är alltmer sköra och multisjuka. 
Bemanningen och personalens kompetensutveckling har inte följt 
med i utvecklingen mot att allt fler omsorgsmottagare har stora och 
sammansatta behov.65 

Under senare år har andelen av de äldre som bor i äldreboenden 
minskat. Andelen över 80 år som bodde på särskilt boende minskade 
från 41 procent 2007 till 35 procent 2018.66 

Som en följd av dessa förändringar är det allt fler äldre personer 
med omfattande och skiftande behov som bor hemma och behöver 
omsorg under dygnets alla timmar. Den mer restriktiva tilldelningen 
av plats på äldreboende har vidare lett till att de personer som flyttar 
till äldreboende i dag har större omsorgsbehov. Den förändrade 
sammansättningen av personer med hemtjänst och äldreboende kan 
påverka till exempel kraven på bemanning, vilken typ av kompetens 
personalen behöver och hur relationen till personerna med insatser 
ser ut. Personalens kvalifikationer måste ses i förhållande till den 
enskildes hälsotillstånd, funktionstillstånd och sociala behov. 

Brister i kompetens har påpekats i rapporter från IVO, bl.a. anges 
att vården och omsorgen har stora utmaningar med kompetens-
försörjningen av vård- och omsorgspersonal och att konsekvenserna 
av detta syns tydligt i deras ärenden. 67 Vård- och omsorgsgivare 
behöver aktivt främja en god arbetsmiljö för att utveckla och behålla 
personal, identifiera nya arbetssätt och använda sig av digitaliseringens 
möjligheter. 

IVO:s analys visar att det förekommer att personal i äldreom-
sorgen saknar både kunskap och kompetens. Personalen kan t.ex. sakna 
kunskap om hur man förflyttar personer på ett säkert sett, eller om hur 
hjälpmedlen ska användas. Det kan i sin tur bero på att personalen 

64 SOU 2017:52, Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, s. 268 f. 
65 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 124. 
66 SKR, Prognos av särskilda boenden, Stöd för att prognostisera behov av särskilda boenden 
för äldre, 2019. 
67 IVO, Vad har IVO sett 2019?, 2020. 
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saknar grundutbildning, att introduktionsutbildningen från arbets-
givaren inte har varit tillräcklig, eller att instruktionen från legiti-
merad personal har varit bristfällig. Bemanningen kan vara för låg, så 
att personalen gör lyft och vändningar på egen hand där det egentligen 
krävs dubbelbemanning (jfr avsnitt 8.3). Vårdplaner och genom-
förandeplaner kan innehålla bristfälliga beskrivningar av exempelvis 
den äldres förmåga att göra saker själv, vilka behov av hjälp som hen 
har, hur hjälpen ska utföras och med hjälp av vilka hjälpmedel. 

IVO har noterat att en stor del av bristerna i äldreomsorgen berodde 
på kompetensbrist. Omsorgspersonal kunde vid IVO:s inspektion 
berätta att de inte hade den kompetens som krävdes, vårdgivare 
berättade att de hade problem med att rekrytera legitimerad personal. 
IVO kunde också se exempel på att hela eller delar av en arbetsgrupp 
saknade tillräcklig kompetens om demenssjukdom. IVO menade att 
bristande kunskap och samordning ”bidrar till att utsätta de äldre för
allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador”. Ett
exempel som gavs var att personal inte alltid lade märke till kroppsliga 
sjukdomar hos en äldre person med demenssjukdom. IVO pekade 
också på brister i kompetens om exempelvis demens, rehabilitering 
och palliativ vård och i den språkliga kompetensen.68 

Bristande tillgång till kontinuerlig utbildning inom vårdhygien-
och smittskydd för all vård- och omsorgspersonal är en av de orsaker 
till smittspridning under coronapandemin som Folkhälsomyndig-
heten redovisat. I sammanhanget lyfts även bristande uppföljning av 
vårdhygieniska och smittförebyggande åtgärder och tillgången till 
medicinsk- vårdhygien- och smittskyddskompetens inom social-
tjänstens verksamheter.69 

Kvalitetsbrister gällande personalens kunskaper i svenska språket 
har uppmärksammats i flera rapporter på senare tid. En växande 
andel av personalen inom äldreomsorgen har annat språk än svenska 
som modersmål. Språk och kommunikation är en förutsättning för 
en vård och omsorg av god kvalitet. 

Utredningen om reglering av yrket undersköterska genomförde 
en omfattande kartläggning över kunskapsbrister inom vården och 
omsorgen. Från arbetsgivare framfördes att bristande språkkunskaper 
bland undersköterskor var ett problem för verksamheten.70 

68 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 123. 
69 Folkhälsomyndigheten, Förslag till åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid 
smittspridning av covid-19, 2020. 
70 SOU 2019:20, Stärkt kompetens i vård och omsorg, s. 121. 
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Även IVO har i sina iakttagelser från 2019 rapporterat om kvali-
tetsbrister gällande personalens språkliga kompetens.71 

Coronakommissionen uppmärksammade även det problemet 
och framförde att kommunerna måste genomföra språkutbildnings-
insatser för omsorgspersonal som saknar tillfredsställande språk-
kunskaper.72 

Fackförbundet Kommunal har i en rapport redovisat en kartlägg-
ning av dagens språkbrister. Kommunal menar att satsning på språk-
utveckling är nödvändig för att möta framtidens behov av kompe-
tensförsörjning. Förutom språkkompetens framhålls att även en 
bredare kulturkompetens kommer att krävas av allt fler.73 

En annan aspekt av språk och kommunikation är när den äldre 
personen inte har svenska som första språk eller vars använda språk 
inte är svenska. Det kan exempelvis vara en person som har invandrat 
till Sverige eller en person som har något av de nationella minoritets-
språken eller teckenspråk som sitt första språk. 

Andelen utrikesfödda äldre var år 2018 nästan 13 procent vilket 
motsvarar 238 000 personer och andelen kommer på sikt att öka. Det 
innebär att äldreomsorgen kan behöva anpassas med hänsyn till såväl 
språkskillnader som kulturella skillnader. Äldre personer som har 
drabbats av stroke eller kognitiv nedsättning kan förlora de språk de 
har lärt sig i vuxen ålder. För den gruppen blir det särskilt viktigt att 
få omsorg på sitt modersmål. I de nationella riktlinjerna för vård och 
omsorg av personer med demenssjukdom konstateras att särskilda 
behov förknippade med personer av annan kulturell eller språklig 
bakgrund ska beaktas. Det kan handla om möjligheten att utöva sin 
religion och bevara sina kulturella sedvänjor. Tillgång till personal 
som talar samma språk som omsorgstagaren blir i ett sådant sam-
manhang en viktig resurs. 74 

Förutsättningar för ledarskap inom äldreomsorg 

Chefer i äldreomsorgen ansvarar för komplexa verksamheter. De ska 
se till att den verksamhet de leder följer bestämmelser inom flera 
olika författningar. De ska också möta de behov och förväntningar 

71 IVO, Vad har IVO sett 2019?, 2020. 
72 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 107. 
73 Kommunal, Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen, 2019. 
74 SOU 2020:70, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, s. 77 f. 
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som kommer från kommunledning, medarbetare, personer som får 
stöd och hjälp från äldreomsorgen, patienter, anhöriga och allmän-
het. Samtidigt har de ofta bristande stödfunktioner och riskerar att 
bli överbelastade. Inte sällan har de alltför stora personalgrupper, 
bristande stödfunktioner, hård ekonomisk press och utmaningar 
med kompetensförsörjning.75 

Det finns en obalans mellan arbetets krav och resurser. Kost-
nadseffektiviseringar har bland annat inneburit att chefernas ansvars-
områden har utökats över tid och antalet underställda har blivit fler. 
Personalomsättningen är ofta hög både bland chefer och personal.76 

Antalet medarbetare per chef kan skilja sig åt mellan olika kom-
muner och verksamhetsområden, och även mellan olika chefsnivåer. 

Att ha ansvar för många underställda medarbetare framstår tyd-
ligast som ett problem för enhetschefer inom äldreomsorgen. 
År 2009 hade enhetschefer i äldreomsorgen i genomsnitt ansvar för 
54 medarbetare. År 2015 hade antalet ökat till i genomsnitt 60 med-
arbetare per chef. År 2021 genomförde Socialstyrelsen en enkät som 
visade att antal anställda per första linjens chef i särskilt boende i 
genomsnitt var 50 anställda; 47 anställda per första linjens chefer i 
offentlig regi och 57 anställda per första linjens chefer i enskild regi. 
Inom hemtjänsten var det i snitt 42 anställda per första linje chef 
38 anställda i offentlig regi och 44 anställda i enskild regi.77 Vissa 
chefer har även ansvar för medarbetare på flera arbetsplatser med 
geografisk spridning.78 

Flera utredningar och rapporter har konstaterat att chefer i äldre-
omsorgen i genomsnitt har ett stort antal underställda medarbetare 
och beskrivit de svårigheter i att utöva ett gott och nära ledaskap 
detta leder till. Det påtalades t.ex. av Coronakommissionen som ett 
hinder för ett gott ledarskap inom äldreomsorgen.79 Fackförbundet 
Ledarna har pekat på att chefsarbete inom vård och omsorg ofta 
kännetecknas av ansträngd ekonomi, begränsat organisatoriskt stöd, 
obalans mellan krav och resurser och för stora arbetsgrupper. Det 

75 Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna – Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal 
vård och omsorg, 2021. 
76 Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS), Äldreomsorgens ständiga förändringar – om 
organisation, arbetsmiljö och ledarskap, 2021. 
77 Socialstyrelsen, Förutsättningar och stöd för första linjens chefer – Kartläggning av första linjens 
chefer i äldreomsorgen, 2021 
78 Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna – Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal 
vård och omsorg, 2021. 
79 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 108 f och 184. 
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råder olika förutsättningar att verka som chef beroende på arbets-
område. Omfattningen av arbetsuppgifter som ligger utanför deras 
egentliga uppdrag och yrkesroll är som störst i de sektorer där 
kvinnor är i majoritet.80 Man påpekar att situationen var sådan redan 
innan coronapandemin bröt ut.81 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört inter-
vjuer med enhetschefer i hemtjänsten, de uppgav att de hade ansvar 
för mellan 20 och 50 personer. Enhetscheferna uttryckte att många 
medarbetare kan göra det svårare att hinna se och kommunicera med 
alla och skapa lugn och stabilitet i arbetsgruppen. 

Tidigare forskning visar också att ett stort antal underställda 
medarbetare kan leda till svårigheter för cheferna att leda och sam-
ordna arbetet samt återkoppla till medarbetarna, vilket i sin tur kan 
leda till problem i klimatet på arbetsplatsen. Som en följd ökar risken 
för hälsoproblem och högre personalomsättning.82 En nordisk jäm-
förelse visar att i hemtjänsten rapporterar 17 procent av personalen 
i Sverige att de har möte med chefen minst varje vecka jämfört med 
mellan 31 och 46 procent i de övriga nordiska länderna. I äldre-
boenden är kontakten ännu glesare: 12 procent i Sverige och mellan 
23 och 35 procent i de andra länderna har möte med chefen minst 
varje vecka.83 

Arbetsmiljöproblem 

För att uppnå en adekvat och hållbar kompetensförsörjning är det 
avgörande med en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Såväl 
forskning som arbetsmiljöverkets tillsyn pekar på omfattande arbets-
miljöproblem i äldreomsorgen. I Arbetsmiljöverkets inspektioner inom 
äldreomsorgen 2017 till 2019 medförde 87 procent av inspektionerna 
krav om förbättring.84 Bristerna handlade bl.a. om att arbetsgivaren inte 
genomfört riskbedömningar, brister i tillbudsrapportering, snäva och 
orealistiska tidsramar, bristande utbildning inom ergonomi och anpass-

80 Ledarna, Lönlöst att ta ansvar? Personalansvar och lön i kvinnor- och mansdominerade arbets-
områden, 2019. 
81 Ledarna, Lönlöst att få det att fungera! Illegitima arbetsuppgifter, personalansvar och lön i 
kvinno- och mansdominerade arbetsområden, 2020. 
82 Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna – Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal 
vård och omsorg, 2021. 
83 Underlagsrapport till SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, Internationella erfaren-
heter av covid-19 i äldreboende, s. 78. 
84 Arbetsmiljöverket, Projektrapport Äldreomsorgen 2017–2019, 2020, s. 3. 
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ning för att uppnå god ergonomi, arbetsplatser som hade en hög sjuk-
frånvaro och politiker som inte hade tillräckliga kunskaper om arbets-
miljöansvaret.85 

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen kännetecknas till stor del av 
tillfälliga anställningar och deltidsanställningar samt delade turer. Sam-
tidigt som det för en del är för krävande att arbeta heltid.86 Anställda 
med visstidsanställningar kan tänkas få svårt att kräva en god arbets-
miljö.87 

Att arbeta i äldreomsorgen är ett relationsyrke och därmed är ett 
handlingsutrymme som faktiskt möjliggör stödjandet av den äldres 
behov en central arbetsmiljöaspekt. Arbetsmiljön inom äldreom-
sorgen påverkas negativt av den otillräcklighet en del av personalen 
känner.88 En god arbetsmiljö kräver en god omsorgskvalitet och en 
god omsorgskvalitet kräver en god arbetsmiljö.89 

Brister i bemanningen inom äldreomsorgen påverkar arbetsmiljön 
negativt. Antalet dagar med sjukskrivning för undersköterskor och 
annan personal i äldreomsorgen är nästan dubbelt så hög jämfört med 
andra yrken.90 

Den bristande arbetsmiljön med ett litet handlingsutrymme för 
personalen, hög sjukfrånvaro, otillräcklig bemanning och personal 
som känner sig otillräcklig försvårar möjligheten till att uppnå en 
god personkontinuitet. En svag personalkontinuitet påverkar i sin 
tur kvalitet inom äldreomsorgen och tryggheten för äldre personer. 

7.1.8 Uppföljning 

En systematisk uppföljning kan tjäna flera olika syften. Uppföljning är 
avgörande för att veta om insatserna är effektiva och leder till positiva 
förändringar för den enskilde individen. Uppföljning gör det även 
möjligt med ett ömsesidigt lärande inom och mellan verksamheter. Det 
är en förutsättning för strategisk styrning och ledning, på både lokal, 
regional och nationell nivå. Uppföljning är även en förutsättning för 

85 Arbetsmiljöverket, Projektrapport Äldreomsorgen 2017–2019, 2020, s. 4–7. 
86 Szehebely, M, Omsorgsvardag under skiftande organisatoriska villkor, 2006, s. 53 
87 Kommunal, Rätt bemanning – En rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen, 2021, 
s. 16. 
88 Szehebely, M, Omsorgsvardag under skiftande organisatoriska villkor, 2006, s. 53. 
89 Stockholms läns Äldrecentrum, Tillit och relationer, 2015, s. 18. 
90 Kommunal, Rätt bemanning – En rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen, 2021, 
s. 33 
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forskning och innovation. Avslutningsvis möjliggör en ändamålsenlig 
uppföljning transparens och insyn i vården och omsorgen. 91 

Verksamhetsuppföljning 

Att kvaliteten i verksamheten enligt 3 kap. 3 § tredje stycket SoL 
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras innebär att 
socialnämnden ska följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitet och 
resultat.92 Bestämmelsen ställer krav på uppföljning och utvärdering av 
de insatser som görs. Även om det är någon annan än socialnämnden 
som ansvarar för utförande av insatsen har nämnden fortfarande ansvar 
för att den enskilde får den beviljade insatsen och att den är av god 
kvalitet. Med detta ansvar följer en skyldighet att dokumentera att 
beslutet har verkställts samt att följa upp det beviljade biståndet.93 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att den 
som bedriver socialtjänst ska planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten med stöd av ett lednings-
system. Det ska göras riskanalyser, egenkontroll och utredning av 
avvikelser, resultatet av dessa aktiviteter ska leda till att de åtgärder 
som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet vidtas. 

IVO har konstaterat att kommuner brister i systematiskt kvalitets-
arbete och uppföljning av den enskildes behov. Kommunerna brister 
enligt IVO i sitt arbete med riskanalys och menar att det ofta är 
sammankopplat med bristande uppföljning. Få kommuner har ett 
fullt ut fungerande systematiskt kvalitetsarbete.94 IVO har i tillsynen 
visat att socialtjänsten behöver ta ett större ansvar för att kvalitets-
arbetet fungerar. Allvarliga brister i verksamheten tyder inte sällan 
på en otillräcklig uppföljning eller på att åtgärder som ska förbättra 
verksamheten genomförs utan att grundorsaken till problemet är 
klarlagd.95 

Tillitsdelegationen anger att kommunerna lägger ner mycket tid 
på att mäta och följa upp. Trots det har verksamheterna själva ofta 
dålig inblick i hur det faktiskt går för dem. Paradoxen tycks vara att 

91 Vård- och omsorgsanalys, Missar vi målen med missbruks- och beroendevården? Om uppföljning 
av resultat ur ett patient- och brukarperspektiv, 2016. 
92 Prop. 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 93. 
93 Prop. 2005/06:115, Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 118. 
94 IVO, Vad har IVO sett 2021?, 2022. 
95 IVO, Vad har IVO sett 2018?, 2019. 

232 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

        
         

           
     
           

 
    

  
   

          
        

    
       

      
 

 

       
       

      
       

          
      

     
         
        

      
    

      
  

    
         

        

 
        
            
           
           

        
           

SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

det av olika anledningar mäts alltför mycket, samtidigt som det finns 
områden där det i stor utsträckning saknas kunskap. Det finns en 
tendens att vilja följa upp mycket och där det sällan ställs frågor av 
typen ”vem ska använda informationen och till vad?”, ”är informa-
tionen relevant och mäter den det den är avsedd att mäta?”, samt
”motsvarar verkligen mätningens slutgiltiga användbarhet den kost-
nad och administration den medför?”96 

Få kommuner använder resultat från systematisk uppföljning till 
verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen, 7 procent i ordinärt 
boende och 6 procent i särskilt boende. Äldreomsorgen är det om-
råde inom socialtjänsten som i lägst utsträckning använder resultat 
från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling.97 Den upp-
följning som görs är framför allt inriktad på kostnader och statistik-
uppgifter för socialtjänstens verksamheter, t.ex. antal äldre med plats 
på särskilt boende.98 

Uppföljning på individnivå 

Genom individuell uppföljning följer socialtjänsten upp att den 
enskilde har fått de insatser som är beslutade och resultatet av in-
satserna. De resultat som följs upp bör bl.a. återspegla den enskildes 
behov, preferenser och värderingar.99 Endast ett fåtal kommuner 
följer upp resultatet av de insatser som ges. 100 I en rapport utförd 
inom den nationella studien SNAC (Swedish National Study on 
Ageing and Care) redovisas en undersökning om vad som händer 
från ansökan till utförande av insatser sett ur den äldre personens 
eget perspektiv. I rapporten visas att verkligheten är betydligt mer 
komplex och motsägelsefull än den formella processen steg för steg 
via ansökan, utredning, bedömning, beslut och utförande av insatser. 
Undersökningen bygger på intervjuer både med pensionärer och 
med vårdbiträden. 

Den äldre själv hade ofta en ganska diffus uppfattning av om hen 
ansökt om insatser. Beslutet innebar inte heller en garanti för att 
överensstämmelsen mellan beslutet och utförda insatser blev god. 

96 IVO, Vad har IVO sett 2018?, 2019. 
97 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre, 2019. 
98 SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, s. 503. 
99 Vård- och omsorgsanalys, Missar vi målen med missbruks och beroendevården? – Om upp-
följning av resultat ur ett patient- och brukarperspektiv, 2016. 
100 SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, s. 503. 
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Biståndshandläggarens information om vilken hjälp den äldre kunde 
få riskerade att bli styrande för vad den enskilde ansökte om. Den 
enskildes önskemål nådde därmed inte ens fram till ansökan. Var 
annan person uppfattade inte att de sökt om något utan menade att 
de blivit tilldelade hjälp. Andra fick inte hjälp med det de ansökte 
om och åter andra fick mycket mer hjälp än de tyckte att de behöver. 

Cirka var fjärde äldre i undersökningen menade att de beslutade 
insatserna stämde överens med vad som utfördes. En femtedel av de 
intervjuade menade att de regelbundet fick insatser utförda som de 
inte blivit beviljade. Fler än var tredje menade att beviljade insatser 
inte utfördes. Några fick helt andra insatser än de som beviljats. Av 
intervjuerna med vårdbiträdena framkom att de ansåg att de 
beslutade insatserna delvis stämde överens med de äldres behov. De 
utförde även en del insatser som inte var beställda men som de ansåg 
att de äldre behövde. De såg även behov hos enskilda äldre som de 
äldre inte ville ansöka om hjälp för. Vårdbiträdet ansåg i ett fall att 
den beställda insatsen inte alls motsvarade den enskildes behov och 
den enskilde tog inte heller emot hjälpen. I några fall kände vård-
biträdena inte till vilka insatser den äldre blivit beviljad. De äldre var 
mer nöjda i de fall då det var liten överensstämmelse mellan de be-
slutade insatserna och de som i realiteten utförts. I rapporten tolkas 
det som att ju mer lyhörd vårdbiträdet är för den enskildes önskemål 
desto nöjdare blir den som får hjälpen. Det omvända gäller också. Ju 
mer troget vårdbiträdet är mot de beslutade insatserna desto mindre 
nöjd blir den som får hjälpen.101 

Sammantaget visar de här återgivna rapporterna om kommunernas 
uppföljning att uppföljning är ett område som brister och behöver 
stärkas. 

7.2 Det behövs förtydligad lagreglering 
av äldreomsorgens uppdrag och innehåll 

Utredningens bedömning: Strukturella brister i organisering och 
utförande av äldreomsorgen och därav följande brister i kvalitet har 
sedan lång tid tillbaka identifierats. Innehåll och uppdrag uppfattas 
som otydligt och det finns alltför stora skillnader mellan kom-
munerna, vilket innebär bristande likvärdighet. 

101 Stockholms läns Äldrecentrum, Från ord till handling, 2010. 

234 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

          
           

          
        

     
   

 

     
       

         
       

           
         

      
      
        

          
      

    
        

       
         

         
         

     
      

         
       

      
   

      
  

        
           

           
         

SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Trots att bristerna är väl kända och dokumenterade, och trots 
en rad olika satsningar, så kvarstår omfattande brister i kvalitet och 
tillgång till äldreomsorg av likvärdigt god kvalitet. Det behövs ett 
tydligare gemensamt ramverk för styrning och uppföljning av 
äldreomsorgen och gällande författningsreglering kring äldreom-
sorgen behöver förtydligas. 

Skäl för utredningens bedömning 

Strukturella brister i organisering och utförande av äldreomsorgen 
och därav följande brister i kvalitet har sedan lång tid tillbaka identi-
fierats (se avsnitt 7.1). Det gäller bl.a. att uppdraget och dess innehåll 
uppfattas som otydligt, vilket resulterar i stora skillnader mellan 
kommunerna i vad man tillhandhåller för stöd och hur. Vidare står 
det klart att den enskildes behov inte alltid i tillräcklig utsträckning 
är utgångspunkten för socialtjänstens bedömning av ansökningar 
och vilka insatser som beviljas. Liksom att det finns stora problem 
med samverkan och samordning inom olika delar av äldreomsorgen 
och andra delar av socialtjänsten som t.ex. socialpsykiatri och stöd 
vid missbruk och våldsutsatthet samt mellan t.ex. äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård. Denna bristande samordning får ofta stora 
negativa konsekvenser såväl för den enskilde som för personer som 
vårdar och eller stöder äldre personer. Bristande stöd till anhöriga 
som vårdar och eller stöder äldre personer är i sig också en utmaning. 

Likaså har ett flertal rapporter och studier visat på brister i 
kontinuitet samt problem med att säkerställa en adekvat bemannad 
och kompetenssatt äldreomsorg. Samt återkommande problem med 
första linjens chefer som har omfattande ansvarsområden och alltför 
stora personalgrupper och för lite stöd för att kunna utföra sina 
uppgifter på ett tillfredställande sätt. Utöver bristande kvalitet i 
insatser till de personer som får äldreomsorg speglas dessa brister 
också i omfattande arbetsmiljöproblem på många håll i äldreom-
sorgen. Äldreomsorgen är en bransch med mycket höga sjukskriv-
ningstal jämfört med övriga arbetsmarknaden. 

Sammantaget konstaterar utredningen att trots att ovan redovisade 
brister är väl kända och dokumenterade, och trots en rad olika 
satsningar på såväl nationell som lokal nivå, så kvarstår det omfattande 
brister inom de redovisade områdena. Det är fortsatt bristande lik-
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värdighet i tillgång till insatser, och kvaliteten i insatserna och en 
otydlighet om vad man som enskild kan förvänta sig kvarstår. Till-
synsmyndigheten saknar i viss mån också stöd för att styra mot en 
mer likvärdigt god kvalitet i äldreomsorgen. 

Mot bakgrund av ovan så bedömer utredningen att det finns 
behov av att förtydliga gällande författningsreglering kring äldreom-
sorgen. Det behövs ett tydligare gemensamt ramverk för styrning 
och uppföljning av äldreomsorgen. Förtydligande i författning 
gällande äldreomsorgens uppdrag och innehåll förväntas ge en mer 
ändamålsenlig vägledning om kvalitet, och utgöra en fundamental 
grundsten för en nödvändig utvecklingsresa när det gäller kvaliteten 
inom äldreomsorgen. 

7.3 En särskild lag om äldreomsorg 

7.3.1 Det behövs en särskild lag 

Utredningens förslag: För att förtydliga äldreomsorgens upp-
drag och innehåll samt skapa förutsättningar för en nationellt mer 
likvärdigt god kvalitet ska det införas en särskild lag om äldre-
omsorg som ska komplettera socialtjänstlagen. 

Skäl för utredningens förslag 

En förtydligad författningsreglering kring äldreomsorgens uppdrag 
och innehåll kan göras såväl genom ändringar i befintlig socialtjänst-
lag som genom utveckling av en ny lag. Utredningen föreslår en 
särskild lag om äldreomsorg. I en lag för äldreomsorgen kan nya mål 
formuleras för att styra utvecklingen av kvaliteten i äldreomsorgen. 
En lag innebär även en långsiktighet i styrningen, något som vi bedö-
mer behövs för att utveckla kvaliteten eftersom många brister kan 
kopplas till strukturella skillnader. En lag är också tydlig både för 
verksamheter, huvudmän och för invånare, till skillnad från styrning 
genom överenskommelse eller statsbidrag. En förtydligad lagstiftning 
ger vidare tillsynsmyndigheten en tydligare utgångspunkt för till-
synen. Nedan utvecklas de huvudsakliga skälen till detta förslag. 
Eftersom vi har ett uttalat uppdrag att ta fram ett förslag på 
äldreomsorgslag har vi inte gjort en fullständig utredning av alter-
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nativet med att föra in motsvarande förtydliganden i ett eget kapitel 
i socialtjänstlagen, förkortad SoL. Som vi beskriver nedan finns det 
dock inga formella hinder för det. 

Tydligare uppdrag och innehåll för äldreomsorgen 

Det är av vikt att under hela livet kunna känna förtroende och trygg-
het i att kunna förutse vilket stöd och hjälp från äldreomsorgen man 
kan förvänta sig när behov uppkommer, till sig själv eller till sina 
närstående. Genom att samla bestämmelser om äldreomsorg i en sär-
skild lag skapas en tydligare överblick av den lagstiftning som speci-
fikt gäller äldreomsorgen. Det blir tydligare såväl för huvudmän, 
utförare och medarbete i äldreomsorgen som för allmänheten. En 
särskild lag bidrar även till att kommunernas ansvar för äldreomsorgen 
synlig- och tydliggörs. Den ökade tydlighet, och därmed förutsägbar-
het, som en särskild lag förväntas medföra kan vidare bidra till att öka 
allmänhetens förståelse för socialtjänstens arbete inom detta område 
och därmed öka förtroendet för detsamma. 

Socialtjänstlagens mål- och ramlagskonstruktion innebär att lag-
stiftningen innehåller en mindre grad av reglering av innehållet i 
äldreomsorgen när det gäller äldre personers rättigheter, socialtjänstens 
arbete och förutsättningarna för stöd och hjälp i den dagliga livs-
föringen. Socialtjänstlagen riktar sig dessutom till alla socialtjänstens 
målgrupper och de bestämmelser som regleras där är allmänt hållna, 
endast ett fåtal bestämmelser riktar sig direkt till äldreomsorgen. 
Detta har bidragit till att äldreomsorgens uppdrag och innehåll har 
uppfattats som otydligt. För allmänheten som har behov av stöd och 
hjälp i den dagliga livsföringen kan det leda till att det är svårt att 
förutse vilka förväntningar man kan ha på äldreomsorgen. 

Det är inte enbart för allmänheten som uppdraget är otydligt. 
Som redovisats i avsnitt 7.1.1. uppfattar även anställda inom äldre-
omsorgen att deras uppdrag är otydligt, vilket bidrar till stora nationella 
skillnader inom äldreomsorgen. När normeringen på området kan rikta 
sig närmare verksamheten kan den utformas tydligare, därmed kan 
även förutsättningarna för en nationell likvärdighet öka. 

En tydligare reglering, som riktar sig till äldreomsorgen, innebär 
att uppdraget för de anställda blir tydligare. En del av tillitsbaserad 
styrning är att personalen har ett tydligt mandat för att ha möjlighet 
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att möta behov och önskemål hos den enskilde. Med stöd av upp-
draget, som ges i lag, kan även chefers och medarbetares professionella 
utveckling främjas. 

Lagen ger också en långsiktighet i styrning, som är en förutsätt-
ning för att med stöd av lagen, utveckla organisationskultur som t.ex. 
främjar delaktighet, dialog och personcentrering. 

Det finns inga formella hinder för att föra in fler bestämmelser 
som gäller särskilt för äldreomsorgen i socialtjänstlagen. Genom att 
införa en särskild lag kan dock regleringen bli tydligare utformad utan 
att socialtjänstlagens generella mål- och ramlagskaraktär behöver för-
ändras. I en särskild äldreomsorglag kan mer specifika mål anges och 
äldreomsorgens uppdrag och innehåll förtydligas genom bestäm-
melser som specifikt riktar sig till äldreomsorgen. Områden som 
redan är reglerade på en mer övergripande nivå i socialtjänstlagen kan 
utvecklas och förtydligas i förhållande till äldreomsorgens särskilda 
uppdrag och förutsättningar. När bestämmelserna inte behöver 
anpassas till att få giltighet för hela socialtjänsten kan de utformas på 
ett sätt som är mer ändamålsenligt för äldreomsorgen. 

Genom en ökad tydlighet i lagstiftningen kring uppdrag och 
innehåll så begränsas tolkningsutrymmet för huvudmännen, kom-
munerna, när det gäller deras ansvar för äldreomsorgen. Likaså för 
utförare av äldreomsorg. Detta förväntas leda till en större lik-
värdighet i tillgång till äldreomsorg över landet, samt till insatser av 
mer jämlik, god kvalitet. Den särskilda lagen blir ett verktyg både för 
att styra och för att stödja kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. 

Det innebär dock inte att utbudet av insatser behöver se likadant 
ut över landet. Förutsättningarna kan skifta i olika kommuner, insatser 
och deras utformning utvecklas över tid i kommunerna. Behoven av 
insatser varierar också stort mellan individer. Liksom personer i andra 
faser i livet är äldre personer individer med egna specifika resurser, 
erfarenheter och preferenser. Vården och omsorgen behöver därför 
vara personcentrerad. En äldreomsorgslag kan förtydliga vad det 
innebär inom äldreomsorgen. 

De utvecklade bestämmelser om äldreomsorgen som föreslås i 
detta betänkande skulle också utgöra ett förtydligat underlag för 
IVO när det gäller tillståndsgivning och tillsyn inom äldreomsorgens 
område. Även detta förväntas bidra till en ökad likvärdighet i ut-
formning av äldreomsorg och till mer likvärdig, god kvalitet. 
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Utgångspunkt för en nationell ordning för kvalitetsutveckling 
i äldreomsorg 

Ett förtydligat uppdrag och innehåll för äldreomsorgen utgör vidare 
en central utgångspunkt för den ordning för kvalitetsutveckling i 
äldreomsorgen som vi har i uppdrag att föreslå en ordning för (se 
avsnitt 2.1.1 och 7.3.18). I utredningens förslag samverkar social-
tjänstlagen, den föreslagna äldreomsorgslagen och den föreslagna 
ordningen för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, förkortad NOK, 
och bildar tillsammans en helhet för att styra och stödja utvecklingen 
av äldreomsorgen. Genom att införa en normering i en särskild lag 
som därefter ytterligare konkretiseras i en förordning om en NOK102 

kan regleringen bli tydligare utformad utan att socialtjänstlagens 
generella mål- och ramlagskaraktär behöver förändras. 

Socialtjänstlagens bestämmelser är som tidigare angetts allmänt 
hållna för att kunna passa hela socialtjänstens område. I den före-
slagna äldreomsorgslagen är bestämmelserna anpassade för äldreom-
sorgens specifika behov och på så sätt utgör den en bättre utgångs-
punkt för den NOK som föreslås gälla för äldreomsorgen. 

Äldreomsorgslagens bestämmelser ska komplettera SoL och 
lagen ska i sin tur kompletteras av bestämmelser i en förordning om 
NOK som på ett mer konkret sätt reglerar hur lagstiftningens be-
stämmelser ska uppfyllas. De bestämmelser vi föreslår i äldreom-
sorgslagen är därför till största del av mål- och ramlagskaraktär och 
inte så detaljerade om hur man ska gå till väga. Samtidigt är de 
anpassade för att vara mer ändamålsenliga för äldreomsorgen (se 
vidare om NOK i avsnitt 7.3.18 och 7.4). 

Borde en äldreomsorgslag även reglera hälso- och sjukvård för äldre? 

Frågan om särlagstiftning för äldreomsorgen har diskuterats tidigare 
men inte lett till någon sådan lagstiftning. Diskussionerna om sär-
lagstiftning inom äldreområdet har dock inte enbart avsett insatser 
inom socialtjänstens äldreomsorg, de har ofta utgått från problemen 
med uppdelningen av vård och omsorg för äldre personer på lagar 
för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. Bakgrunden har 
utgjorts av bristande samverkan och samordning mellan socialtjänst 

102 Vi föreslår att den ska regleras i förordning (se vidare avsnitt 7.3.18). 

239 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

         
            

          
         

      
          

            
             

          
         

           
        
           

           
     

       
          

            
       

       
        

 

   
 

    
        

     
          

 
       

      
  

       
          

      

 
        

En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

och hälso- och sjukvård, även efter genomförandet av Ädelreformen.103 

Även i en del av våra dialoger har det framförts att en äldreomsorgslag 
även bör omfatta hälso- och sjukvård. Det har dock även framförts 
risker med en sådan ordning, som t.ex. att hälso- och sjukvård till 
äldre skulle riskera att uppfattas som något annat än hälso- och sjuk-
vård till övriga befolkningen, den hälso- och sjukvård som skulle 
erbjudas äldre skulle riskera att bli av mindre omfattning och kvalitet. 

Vårt direktiv är tydligt med att vi ska ta fram förslag på en äldre-
omsorgslag som kompletterar SoL. Utöver det uppdraget har vi också 
uppdrag att utreda och överväga hur den medicinska kompetensen 
kan stärkas i kommuner och tillgången till god hälso- och sjukvård 
säkras. Direktiven är dock tydliga med att nödvändiga författnings-
förslag kopplat till detta ska lämnas inom ramen för hälso- och sjuk-
vårdslagstiftningen (vi redovisar våra förslag i denna del i kapitel 8). 

Vi har alltså inte ett uppdrag att överväga att sammanföra social-
tjänstlagstiftning och hälso- och sjukvårdslagstiftning i en separat lag 
för äldre personer. I likhet med tidigare utredningar som analyserat 
frågan bedömer vi att en sådant uppdrag är mycket komplext och skulle 
innebära ett ännu mer omfattande utredningsuppdrag än vårt. En 
sådan utredning behöver också utgå från en samlad översyn av hälso-
och sjukvårdslagstiftningen och det samlade behovet av hälso- och 
sjukvård. 

7.3.2 Lagens tillämpningsområde beskriver vad som utgör 
äldreomsorg 

Utredningens förslag: Äldreomsorgslagen ska tillämpas i social-
nämndens verksamhet som avser stöd och hjälp i den dagliga livs-
föringen på grund av nedsatt funktionsförmåga som förvärvats 
eller kvarstår i samband med åldrande för personer som fyllt 65 år 
(äldreomsorg). 

Lagen gäller även personer som inte fyllt 65 år, när insatser 
inom äldreomsorgen är ändamålsenligt med hänsyn till personens 
behov av stöd och hjälp. 

Lagen innehåller även bestämmelser om socialnämndens ansvar 
för stöd och information till anhöriga och andra närstående till 
personer som omfattas av denna lag. 

103 SOU 1999:97, Socialtjänst i utveckling, s. 231 f. 
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Lagens 1–3, 5, 14–16, 18, 20–22 och 28 §§ gäller även den som 
genom avtal utför kommunens uppgifter inom äldreomsorgen. 

Skäl för utredningens förslag 

Vi föreslår att begreppet äldreomsorg och lagens tillämpningsom-
råde beskrivs i en särskild bestämmelse. I vårt förslag omfattar lagen 
socialnämndens verksamhet som avser stöd och hjälp i den dagliga 
livsföringen som personer som fyllt 65 år har behov av till följd av 
sådan nedsatt funktionsförmåga som har förvärvats i samband med 
åldrande. 

För att kunna ta fram en ändamålsenlig beskrivning av vad äldre-
omsorg är och vilka som omfattas av förslaget till äldreomsorgslag 
behöver fokus och tonvikt ligga på det behov av stöd och hjälp som 
personer har från socialtjänsten i form av äldreomsorg, snarare än 
den kronologiska åldern. Därför föreslår vi att lagen även får tillämpas 
vid stöd och hjälp som personer som inte fyllt 65 år har och att lagen 
inte ska innebära några hinder för att de ska kunna få insatser som 
inrättats inom äldreomsorgens verksamhet. Våra skäl till detta 
utvecklas i det följande. 

Tillämpningsområdet definierar äldreomsorg i äldreomsorgslagen 

Utredningen har enligt direktiven i uppdrag att definiera begreppet 
äldreomsorg och vilka som omfattas av den föreslagna lagen. Det 
kan göras på olika sätt. Utredningen har övervägt två huvudsakliga 
alternativ. Att införa en s.k. legaldefinition av äldreomsorg i lagen 
eller att i en bestämmelse om lagens tillämpningsområde avgränsa 
vad som är äldreomsorg i den föreslagna lagens mening. 

Med en legaldefinition förklaras och bestäms vad som avses med 
en term, i vårt fall äldreomsorg, i aktuell lag. Legaldefinitionen kan 
sägas förklara termens innebörd och innehåll. En legaldefinition 
används i allmänhet när ett tillämpningsområde för viss lagtext eller 
andra regler behöver avgränsas. Termen som representerar legal-
definitionen används även ofta i den aktuella författningen på ett sätt 
som i någon utsträckning avviker från hur begreppet förstås och 
används i allmänt eller fackmässigt språkbruk. 
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Ett sätt att beskriva vad som är äldreomsorg är att i en legal-
definition bestämma vid vilken ålder en person är att betrakta som 
äldre och därmed möjlig mottagare av äldreomsorg. En sådan lösning 
kan medföra en risk för att tillräcklig hänsyn inte tas till variationer 
av när behov av äldreomsorg kan uppkomma hos olika personer. För 
att inte riskera att utesluta personer som kan vara i behov av äldre-
omsorg skulle dock en åldersgräns i en legaldefinition behöva sättas 
relativt lågt i förhållande till vid vilken ålder behov av äldreomsorg i 
praktiken uppkommer. 

Att i en legaldefinition direkt eller indirekt ange att personer över 
en viss ålder ska anses omfattas av begreppet äldre kan riskera att 
befästa ett redan existerande ålderistiskt synsätt. Det kan ses som ett 
stereotypt sätt att skriva in personer – varav den absoluta majori-
teten har många friska år kvar och därför varken identifierar sig som 
äldre eller i behov av äldreomsorg – i en påtvingad grupptillhörighet. 
Detta argument mot att ange en kronologisk ålder i en definition av 
äldre eller äldreomsorg har framförts till utredningen i våra dialoger 
med experter och referensgrupper. 

Ett alternativ till en uttrycklig legaldefinition är att i en bestäm-
melse om lagens tillämpningsområde avgränsa vad som är äldreom-
sorg i den föreslagna lagens mening. En sådan lösning innebär att 
begreppen äldre och äldreomsorg inte blir fast definierade termer 
som förklarar vad äldre respektive äldreomsorg är. Lagen definierar 
då inte vem som ska betraktas som äldre utan vem som omfattas av 
lagens bestämmelser om äldreomsorg. 

Att i tillämpningsområdet ange vad och vilka som omfattas av 
lagen behöver inte innebära någon skillnad i sak jämfört med en 
legaldefinition. Genom att i tillämpningsområdet ange vad som är 
äldreomsorg och vilka personer som kan omfattas av den tydliggörs 
ett perspektiv som lägger tyngdpunkten på kommunernas uppdrag 
att tillhandahålla äldreomsorg och när man kan förvänta sig omfattas 
av detta ansvar. 

Vår avsikt är inte att peka ut alla över en viss ålder som äldre eller 
mottagare av äldreomsorg. Avsikten är att tillämpningsområdet ska 
vara generöst beskrivet för att kunna tillämpas utifrån individens 
behov. Med en sådan lösning blir det även mer naturligt att inkludera 
yngre personer med funktionsnedsättningar som har behov av 
insatser inom äldreomsorgen. 
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Att tydliggöra vilka som omfattas av lagen och i vilka situationer 
genom att ange när lagen ska tillämpas kan också vara tydligare och 
lättare att förstå än innebörden av en legaldefinition för de personer 
som lagen gäller och därmed bidra till att göra det tydligare för den 
enskilde när man kan förvänta sig stöd från äldreomsorgen. 

Genom att beskriva tillämpningsområdet för vår äldreomsorgslag 
samt utforma bestämmelserna i äldreomsorgslagen och i NOK på 
ett mer konkret sätt än i socialtjänstlagen skapar våra förslag 
sammantaget en ökad tydlighet om vad som är äldreomsorg och vad 
man kan förvänta sig av den (se vidare i avsnittet 7.3.1). 

Vem omfattas av lagen 

För att kunna beskriva lagens tillämpningsområde behöver vi alltså 
beskriva vem som ska kunna få äldreomsorg enligt lagen. Vi föreslår 
att lagen ska tillämpas vid socialnämndens verksamhet som avser 
stöd och hjälp i den dagliga livsföringen som personer som fyllt 65 år 
har behov av till följd av nedsatt funktionsförmåga som har för-
värvats eller kvarstår i samband med åldrande. Denna beskrivning av 
tillämpningsområdet syftar till att beskriva äldreomsorgens verk-
samhet genom att ringa in dels vilka personer som omfattas av den, 
dels vilket stöd som innefattas i äldreomsorgen. 

Målgruppen för äldreomsorgslagen behöver avgränsas i förhål-
lande till de som har behov av insatser från socialtjänsten av andra 
skäl än de som uppkommer i och med åldrande. Samtidigt, finns det 
stora variationer och olikheter när det gäller funktionsförmåga och 
livsvillkor i vardagen för äldre personer. Att beskriva tillämpnings-
området utan någon referens till kronologisk ålder bedömer utred-
ningen som en mycket svårframkomlig väg. Det skulle förutsätta att 
man avgränsar målgruppen för lagen genom andra attribut, exempel-
vis vilka behov eller insatser som ska inkluderas i äldreomsorgen. 
Det skulle skapa en risk för otydlighet och att beskrivningarna av 
attributen inte skulle inkludera alla som bör inkluderas. 

Det har, som beskrivits i kapitel 5, under lång tid funnits en 
vedertagen norm att man i praktiken anses innefattas i målgruppen 
för kommunernas äldreomsorg när man fyllt 65 år. Detta avspeglas 
även i statistik och forskning om äldreomsorg. I många sammanhang 
där äldre beskrivs avses personer över 65 år och detta kan förklaras 
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med att det är den ålder då många lämnar arbetslivet för att gå i 
pension. I förarbetena till 1980 års socialtjänstlag har man t.ex. ofta 
utgått från pensionsåldern i sina resonemang om äldre som mål-
grupp för äldreomsorgen.104 Normen för att ta ut pension i Sverige 
har länge varit 65 år, även om det finns många personer som tar ut 
pension tidigare eller senare än så. En ökad förväntad medellivslängd 
har lett till att bestämmelserna om pensionsåldern anpassats till detta 
och åldersgränserna kommer succesivt att flyttas uppåt i åldrarna 
genom införandet av en så kallad riktålder. De pensionsrelaterade 
åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghets-
system ska höjas med ett år 2023. Från och med 2026 ska dessa ålders-
gränser knytas till riktåldern för pension som anges i socialför-
säkringsbalken.105 

Ett alternativ till att införa en kronologisk gräns på 65 år i lagen 
som utredningen har övervägt är att koppla åldersgränsen till rikt-
åldern för pension och därmed följa den anpassning till ökad medel-
livslängd som görs i pensionssystemet. Den vedertagna normen att 
personer över 65 år räknas som äldre har utgått från vid vilken ålder 
man inte förväntas försörja sig själv genom arbete, inte vid vilken 
ålder man har behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen på 
grund av nedsatt funktionsförmåga i samband med åldrande. Enligt 
utredningens mening bör det snarare betonas vilka behov av stöd 
och hjälp en person har. 

Den 31 oktober 2021 hade personer i den yngsta av äldreomsorgens 
åldersgrupper, 65–69 år, 4 procent av kvinnorna och 4 procent av 
männen någon insats under året. Det är för de allra flesta först senare i 
livet som behoven av insatser från äldreomsorgen ökar. I ålders-
gruppen 80–84 år hade vid samma tid 29 procent av kvinnorna och 
19 procent av männen någon insats. I gruppen 85–89 år var mot-
svarande siffror 55 procent för kvinnor och 36 procent för män och 
i gruppen 90–94 år, 77 procent för kvinnor och 59 för män. Inom den 
äldsta åldersgruppen, 95 år och äldre, hade 86 procent av kvinnorna 
och 75 procent av männen någon insats.106 Trots detta kan inte en 
åldersgräns sättas för högt för när äldreomsorgslagen ska vara 

104 Se t. ex. prop. 1979/80:1 Del A, Om socialtjänst, s. 260 f. 
105 Prop. 2021/22:181, Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system s. 1; 
2021/22:SfU25, Rskr 2021/22:331 och 2 kap. 10 a–10 d §§ socialförsäkringsbalken (2010:110), 
SFB. 
106 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2021, 2022. 
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tillämplig. Det finns de som redan vid 65 års ålder, och även tidigare, 
har behov av insatser inom äldreomsorgen. 

Det kan finnas en risk för att en kronologisk åldersgräns skulle 
kunna uppfattas som diskriminerande. Vi föreslår bestämmelser som 
t.ex. innebär tydligare krav på kvalitet och den enskildes delaktighet 
och inflytande över sin omsorg. Det kan innebära att det skulle 
kunna ses som en fördel att omfattas av lagens bestämmelser. För-
budet mot diskriminering på grund av ålder regleras i diskriminerings-
lagen (2008:567) och omfattar bland annat socialtjänsten. På social-
tjänstområdet är det – liksom på hälso- och sjukvårdens område – den 
enskildes behov som ska styra insatserna. Vid utarbetandet av nya 
lagförslag som föreskriver åldersgränser ska det beaktas att syftet med 
åldersgränsen ska vara berättigat och att åldersgränsen i sig ska vara 
lämplig och nödvändig för att nå syftet.107 

Enligt utredningens bedömning måste hänsynstagandet till ålder 
i en äldreomsorgslag anses berättigat. Behov av skydd, stöd och om-
sorg från socialtjänsten skiljer sig åt beroende på vilken ålder man 
befinner sig i. De behov lagen syftar till att tillgodose har samband 
med åldrande. Specifika regler utifrån ålder finns även för social-
tjänstens ansvar och arbete för barn och unga. Även om behoven av 
äldreomsorg inte är så stora i åldersgruppen 65–80 år bör en lägsta ålder 
inte sättas för högt, för att inte bli diskriminerande och utesluta 
personer som har behov av insatser i samband med åldrande. 

Sammantaget gör utredningen bedömningen att det saknas skäl 
att i äldreomsorgslagen ändra den åldersgräns som under lång tid 
varit dominerande som norm. Det vill säga 65 år som är, och under 
långt tid varit, den ålder som man i praktiken innefattas i målgruppen 
för kommunernas äldreomsorg och den åldersgrupp som vanligtvis 
räknas in i den statistik och forskning som förs om äldre och äldre-
omsorg (se vidare kapitel 5). 

Vilket stöd innefattas i äldreomsorgen 

Den kronologiska åldern säger dock inte så mycket om vilka omsorgs-
behov en person kan ha. Den stora majoriteten i åldersgruppen 65–80 år 
har som nämnts inte behov av äldreomsorg. Vidare finns personer som 
fötts med nedsatt funktionsförmåga eller förvärvat den i unga år och till 

107 Prop. 2011/12:159, Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering, s. 34. 
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följd av detta varit i behov av stöd från socialtjänsten som kompen-
sation för detta under en längre tid och senare i livet, i stället eller även, 
kan ha behov av äldreomsorg. 

Vi anser att tillämpningsområdet i äldreomsorgslagen, utöver att 
ange en kronologisk ålder, behöver avgränsa området för äldreom-
sorg i förhållande till socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen 
på andra områden. Personer som fyllt 65 år kan ha behov av andra 
insatser enligt socialtjänstlagen än de som omfattas av äldreomsorgs-
lagen som t.ex. ekonomiskt bistånd eller stöd och hjälp vid vålds-
utsatthet. Därför föreslår vi att lagen ska omfatta sådant stöd och 
hjälp i den dagliga livsföringen som personer har behov av till följd 
av nedsatt funktionsförmåga som har förvärvats eller kvarstår i sam-
band med åldrande. 

Med formuleringen att behoven av stöd och hjälp är en följd av 
nedsatt funktionsförmåga som har förvärvats eller kvarstår ”i samband 
med” åldrande menar vi inte att behoven behöver bero på åldrande. 
Med nedsatt funktionsförmåga avser vi nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga, i enlighet med Socialstyrelsens 
definition i termbanken.108 Behovet av stöd och hjälp behöver inte 
heller vara livsvarigt. Med vårt förslag på formulering av tillämpnings-
området omfattas även en person som är över 65 år och efter en olycka 
är i behov av hemtjänstinsatser under en tid med rehabilitering. 

Utredningen har övervägt att avgränsa äldreomsorgslagens tillämp-
ningsområde till att enbart gälla vid sådana sjukdomar eller funktions-
nedsättningar som vanligtvis uppkommer eller har förvärvats i sam-
band med åldrande, men funnit att det inte är en ändamålsenlig lös-
ning. Det är svårt att tillräckligt entydigt definiera vad det rör sig om 
för sjukdomar och funktionsnedsättningar. Förändringar över tid 
vad gäller förbättrad folkhälsa och medicinsk utveckling kan också 
innebära att vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som vanligt-
vis uppkommer eller förvärvas i samband med åldrande kommer att 
förändras. Det finns ett antal sjukdomar som man har större risk att 
drabbas av vid högre ålder som t.ex. demens-, cancer- eller hjärt- och 
kärlsjukdom, men redan i 50-årsåldern ökar risken för cancer- eller 
hjärt- och kärlsjukdom, dvs. de kan sägas ha ett samband med åld-
rande. Även yngre personer kan drabbas av sådana sjukdomar och 
äldre kan drabbas av sjukdomar som typiskt sett räknas som barnsjuk-
domar. Vi bedömer därför att det finns risk för tolkningsproblem 

108 Socialstyrelsen, Socialstyrelsens termbank. 
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med en sådan otydlig avgränsning för äldreomsorgen och lagens 
tillämpning. Det kan vara svårt för dem som ansvarar för och arbetar 
i äldreomsorgen att entydigt och korrekt avgöra vilka funktions-
nedsättningar som vanligtvis uppkommer i samband med åldrande. 
Det ligger i vårt uppdrag att bidra till en ökad nationell likvärdighet 
inom äldreomsorgen. Regelverket behöver då vara så tydligt som 
möjligt för att undvika att det tolkas och tillämpas på olika sätt i olika 
kommuner på grund av otydliga avgränsningar för vad som ryms 
inom äldreomsorgen. 

Personer som inte fyllt 65 år med behov av stöd inom äldreomsorg 

Utredningen föreslår att lagen även ska tillämpas vid stöd och hjälp 
i den dagliga livsföringen till personer som inte fyllt 65 år, om insatser 
inom äldreomsorgen är ändamålsenligt med hänsyn till personens 
behov av stöd och hjälp. Många av insatserna för den dagliga livs-
föringen är av samma karaktär oberoende av vid vilken ålder behoven 
uppkommit. Det kan t.ex. handla om hemtjänst, aktiviteter och sär-
skilda boendeformer. Vissa insatser är dock utformade på olika sätt 
beroende på orsaken till att en person behöver stöd och hjälp i den 
dagliga livsföringen. Det kan bero på att utformningen av insatsen 
tar hänsyn till i vilken ålder man förvärvar eller lever med en funk-
tionsnedsättning, som till exempel om man är i en ålder då man 
skaffar familj, utbildar sig och är yrkesverksam eller deltar i daglig 
verksamhet. Om man är i en fas i livet när detta inte längre är aktuellt 
kan behoven av stöd och hur de är utformade från socialtjänsten vara 
annorlunda. 

En farhåga som lyfts fram i våra dialoger är att en kronologisk 
åldersgräns för att omfattas av lagens tillämpningsområde riskerar 
utesluta yngre personer med funktionsnedsättningar som kan ha 
behov av insatser av den karaktär som vanligen ges inom äldreom-
sorgen. I och med en positiv utveckling där personer med funktions-
nedsättningar fått en längre medellivslängd ökar även risken för dem 
att drabbas av åldrandets sjukdomar. En person som har stöd enligt 
SoL eller LSS på grund av en funktionsnedsättning kan, innan 65-års-
dagen, få behov av insatser som är utformade för att möta behov som 
ryms inom äldreomsorgen. Detsamma gäller om en person som inte 
fyllt 65 år förvärvar en funktionsnedsättning på grund av sjukdom 
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eller skada, som till exempel efter en stroke eller en demenssjukdom. 
De kan då ha behov av insatser som är särskilt anpassade för personer 
som t.ex. haft en stroke eller med demenssjukdom. Utrymme måste 
då enligt utredningens bedömning finnas i lagstiftningen för att välja 
den lösning som är mest ändamålsenlig för att den enskilde ska få 
det stöd och den hjälp som är lämpligast utifrån den enskildes behov, 
oavsett från vilken lagstiftning den beviljas och styrs utifrån. Det 
gäller också oavsett hur man organiserat stöd till äldre eller personer 
med funktionsnedsättning i kommunen under olika nämnder eller 
enheter. Det bör dock framhållas att man trots det även kan ha 
insatser enligt LSS, t.ex. personlig assistans (se avsnitt 7.3.3). 

Enligt vår bedömning är det inte möjligt att avgränsa äldreom-
sorgen utifrån hur man organiserat den verksamheten i nämnder 
eller enheter. Det beror på att kommunerna har frihet att själva välja 
hur de organiserar äldreomsorgen och att det ser olika ut hur man 
gjort detta i olika kommuner. Det finns t.ex. kommuner som har 
äldreomsorg och stöd till yngre personer i samma nämnd. 

Enligt utredningens uppfattning bör personer med stöd och hjälp 
i samma verksamhet omfattas av samma bestämmelser och samma 
kvalitet på omsorgen. Dvs. de personer som har plats i en och samma 
verksamhet, som t.ex. ett särskilt boende eller en dagverksamhet för 
personer med demens, bör omfattas av samma bestämmelser och 
kvalitet i omsorgen, oavsett ålder. Det blir därmed verksamhetens 
inriktning som blir avgörande för om den ska anses höra till äldre-
omsorg och lagens tillämpning. 

Det är som tidigare nämnts inte möjligt att tydligt avgränsa vilka 
funktionsnedsättingar eller insatser som skulle höra till området 
äldreomsorg. Det behöver göras individuella bedömningar i det en-
skilda fallet. Det är den enskildes behov och önskemål om en viss 
insats som måste vara utgångspunkten. Även här, liksom i övriga 
socialtjänsten, gäller dock att det inte finns en obegränsad rätt för 
den enskilde att välja insatser. En sammanvägning av den önskade 
insatsens lämplighet, kostnaderna för insatsen i jämförelse med 
andra insatser samt den enskildes önskemål måste göras vid bedöm-
ningen av vilken insats som kan komma i fråga.109 Det är också viktigt 
att framhålla att utredningens förslag inte innebär att personer ska 
behöva flytta från ett gruppboende eller byta dagverksamhet i sam-
band med att de uppnår den ålder vid vilken man omfattas av äldre-

109 Prop. 2000/01:80, Ny socialtjänstlag m.m., s. 91. 

248 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

      
            
   

  

   
     

    
  

       
   

  
      

       
      

        
    

          
      

    
        

           
  

        
     

          
       

             
           
           
          

       
     

     
     

      
        

SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

omsorgslagen. Genom handledning, utbildning och anpassade insat-
ser kan ofta personen få sina behov tillgodosedda i sitt boende eller 
sin dagverksamhet. 

Alla delar av socialtjänstens verksamhet omfattas 

Den föreslagna lagen gäller i tillämpliga delar för all den verksamhet 
som socialnämnden ansvarar för enligt äldreomsorgslagen, social-
tjänstlagen och andra föreskrifter om äldreomsorg som avser stöd 
och hjälp i den dagliga livsföringen. Lagen ska därmed gälla vid upp-
sökande och förebyggande arbete, handläggning av ärenden, dokumen-
tation, beslut, utförande av insatser samt uppföljning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Utredningen har övervägt att avgränsa tillämpningsområdet 
genom att definiera äldreomsorgen utifrån de insatser som ges som 
stöd i den dagliga livsföringen. De insatser för äldre som redovisas i 
den officiella statistiken är särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm, 
matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, korttidsplats, kontakt-
person eller familj, boendestöd, avlösning av anhörig och annat bistånd. 

Det kan vara så som den enskilde med insatser definierar sin 
äldreomsorg, dvs. min äldreomsorg är det stöd och den hjälp jag får 
genom hemtjänsten eller det särskilda boendet jag bor i och de 
personer som ger mig stöd och hjälp i vardagen. Vi har dock bedömt 
att det inte är ett lämpligt alternativ. 

Det starkaste skälet till att vi inte föreslår att äldreomsorgen 
definieras genom de insatser den omfattar är att det inte är förenligt 
med våra förslag som syftar till att stärka personcentreringen och 
individanpassningen inom äldreomsorgen och komma bort från 
styrande riktlinjer för vilka insatser som ges (se avsnitt 7.3.6 och 7.3.7). 

Att utgå från insatser blir även ett för snävt perspektiv då äldre-
omsorg är mer än de insatser som beviljas till enskilda. Socialtjänstens 
uppdrag är vidare än så. De huvudfunktioner för socialtjänsten som 
formulerats i socialtjänstlagens förarbeten gäller även för äldreom-
sorgen, dvs. strukturinriktade insatser som syftar till en god sam-
hällsmiljö, medverkan i samhällsplaneringen, arbete med sociala 
problem och uppsökande verksamhet och allmänt inriktade insatser, 
generellt utformade insatser, till exempel träffpunkter för social 
samvaro och annan aktivitet som erbjuds äldre eller deras anhöriga. 
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I vårt förslag till lag finns också bestämmelser som syftar till att 
stärka andra aspekter som t.ex. uppföljning och kvalitetsutveckling. 

Att beskriva äldreomsorgen utifrån de insatser som ges riskerar 
även enligt vår bedömning att inte inkludera nya insatser som kan 
komma att utvecklas, det gäller inte minst på området välfärdsteknik. 

Lagen omfattar dock enbart stöd från socialtjänsten som avser stöd 
och hjälp i den dagliga livsföringen. Att en person som fyllt 65 år och 
får t.ex. ekonomiskt bistånd eller insatser som stöd för att komma ur 
en situation som beror på våldsutsatthet eller missbruk gör inte att 
äldreomsorgslagens bestämmelser blir tillämpliga. 

Enskilda verksamheter 

Utredningen bedömer att det behöver tydliggöras i lagen att vissa 
bestämmelser även ska tillämpas i enskild verksamhet och vilka de 
bestämmelserna är. En allt större del av utförandet av insatser inom 
äldreomsorgen görs av enskilt bedrivna verksamheter. Även de ska 
tillämpa lagens bestämmelser i den mån deras verksamhet berörs. 
Det gäller de bestämmelser som anger krav på hur insatserna till de 
enskilda ska utföras. I de delar lagens bestämmelser riktar sig till 
kommunens ansvar att på befolkningsnivå samverka och planera 
äldreomsorgen träffas inte de enskilda verksamheterna av lagens 
bestämmelser. Det gäller även för myndighetsutövning, som inte får 
överlämnas till enskilda. 

Även om de som utför äldreomsorg i privat regi ansvarar för att 
följa tillämpliga bestämmelser i äldreomsorgslagen kvarstår kommu-
nens huvudmannaansvar för socialtjänstens verksamhet. Kommunen 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de bestämmelser i 
lag eller annan författning som gäller för verksamheten samt de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. De ska också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt.110 Kommunen ska även kontrollera 
och följa upp verksamheten.111 

110 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), KL. 
111 10 kap. 8 § KL. 
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7.3.3 Lagens förhållande till socialtjänstlagen 

Utredningens förslag: Det ska framgå av lagen att den ska gälla 
utöver bestämmelserna i SoL och inte innebära någon inskränkning 
av rättigheter som en person kan ha enligt någon annan lag. 

Skäl för utredningens förslag 

Av lagen ska framgå att den ska komplettera socialtjänstlagen. Äldre-
omsorg kommer med utredningens förslag även fortsatt att vara en 
del av socialtjänsten. Det innebär att bestämmelserna i SoL, social-
tjänstförordningen (2001:937), förkortad SoF, och Socialstyrelsens 
föreskrifter även fortsatt gäller fullt ut för äldreomsorgen. Samtliga 
bestämmelser, som är aktuella och enligt sin lydelse tillämpliga när det 
gäller kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen, gäller även fortsatt 
på samma sätt för äldreomsorgen. Några exempel som kan nämnas är 
att när socialnämnden fullgör sina uppgifter med t.ex. samhälls-
planering, uppsökande verksamhet och att främja goda levnadsför-
hållanden enligt socialtjänstlagen måste även de äldre invånarnas 
behov beaktas. De krav som ställs på att insatserna inom social-
tjänsten ska vara av god kvalitet och att det ska finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet gäller även i äldreomsorgen. 

Utredningen har övervägt att föra in vissa av dessa bestämmelser 
i förslaget till äldreomsorgslag för att skapa en sammanhängande 
helhet för äldreomsorgen i den lagen, men avstått eftersom det skulle 
innebära en omfattande dubbelreglering. Det innebär att bestämmelser 
som rör samhällsplanering o.d. som rör levnadsförhållanden för äldre 
med vårt förslag kommer att ligga kvar i socialtjänstlagen, med undan-
tag för det som gäller specifikt för äldre personer om uppsökande 
verksamhet, planering och samverkan samt bostäder för äldre per-
soner. Av samma skäl föreslår vi inte heller att de generellt gällande 
bestämmelserna i socialtjänstlagen som gäller utredning, beslut och 
dokumentation flyttas över till äldreomsorgslagen. Äldreomsorgs-
lagen måste därför läsas och tillämpas tillsammans med socialtjänst-
lagen. 

En ansökan om bistånd inom äldreomsorgen utreds enligt 11 kap. 
1 § SoL. Utredningen ska dokumenteras enligt 11 kap. 5 § SoL och 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5) om dokumentation i 
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verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Pröv-
ningen om rätt till bistånd görs och beslut om bistånd fattas fortsatt i 
enlighet med 4 kap. 1, 2 eller 2 a §§ SoL.112 

Den handläggare som handlägger ärenden om insatser inom äldre-
omsorgen behöver därutöver beakta de bestämmelser som regleras i 
äldreomsorgslagen vid sin utredning och bedömning av personens 
behov samt vid prövningen av vilken insats den enskilde har behov 
av. Som exempel kan nämnas utredningens förslag om att stärka 
kraven på individanpassning av de behovsbedömda insatsernas ut-
formning och kravet på att den enskilde ska få den information som 
krävs för att kunna vara delaktig och utöva inflytande under hand-
läggningen av hens ärende. Vidare anger socialtjänstlagen att social-
nämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med 
andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.113 

Dessa regler behöver beaktas såväl vid utredning av behov som vid 
planering och utförande av insatserna. 

Insatser med stöd av socialtjänstlagen, och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade parallellt med insatser som omfattas av 
äldreomsorgslagen 

Det behöver understrykas att en person kan ha insatser enligt SoL 
som omfattas av äldreomsorgslagen och samtidigt ha andra insatser 
enligt SoL som inte omfattas av äldreomsorgslagen. En person som 
har hemtjänstinsatser som stöd och hjälp i den dagliga livsföringen, 
vilket omfattas av äldreomsorgslagen, kan t.ex. ha behov av ekono-
miskt bistånd för att skaffa glasögon, vilket inte omfattas av äldre-
omsorgslagen. 

Detsamma gäller insatser enligt LSS. Enligt 4 § LSS så innebär den 
lagen inte någon inskränkning av rättigheter enligt annan lagstift-
ning. LSS är ett komplement till annan lagstiftning och kallas ibland 
för en ”pluslag”. En person som har insatser enligt LSS, t.ex. på grund
av en medfödd intellektuell funktionsnedsättning, kan ha behov av 
stöd och hjälp som inte beror på den intellektuella funktionsned-
sättningen eller något av de andra funktionsnedsättningar som är en 
förutsättning för att omfattas av LSS. Då kan personen ha rätt till 

112 Se avsnitt 5.1.5 om 4 kap. 2 § SoL. 
113 3 kap. 5 § SoL. 

252 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

            
             

  
          
     

 

          
       
    

      
      

      
     

        
          

         
           

           
        

            
      

      
       

 
      

 
    

    
         
         

           
         

  
  

 
     
             

     

SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

stöd och hjälp enligt SoL för att tillgodose det behovet. Om personen 
är över 65 år omfattas insatserna till stöd och hjälp i den dagliga livs-
föringen enligt SoL även av äldreomsorgslagen. Detsamma gäller om 
den insats personen har behov av inte är en sådan insats som finns 
med i den katalog av insatser som ges enligt LSS.114 

Möjligheten till helhetssyn 

I våra dialoger har det framförts en oro för att en särlagstiftning kan 
leda till strukturer och arbetssätt som begränsar möjligheterna till 
den helhetssyn som socialtjänsten ska tillämpa. Helhetssyn innebär 
att socialtjänsten ska ha ett brett perspektiv på enskilda människors 
situation, problem och resurser. Den enskildes situation ska förstås 
i förhållande till det sammanhang och den omgivning som han eller 
hon ingår i eller är en del av. 

Principen om helhetssyn har formulerats i förarbeten till social-
tjänstlagen och de principer som på detta sätt formulerats för social-
tjänsten gäller även om en äldreomsorgslag införs för äldreomsorgen. 
I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att bestämmelser i 
SoL som ger socialnämnden ett särskilt ansvar att stödja personer i 
vissa situationer, som t.ex. personer med missbruk eller våldsutsatt-
het, även gäller personer som får stöd och hjälp inom äldreomsorgen. 

Att detta inte alltid fungerar även om insatserna för äldre 
personer, personer med missbruk och personer som utsätts för våld 
i nära relation i nuläget samtliga regleras i socialtjänstlagen, är belagt. 
I ålderismen ligger att äldre tenderar att ses som en homogen grupp 
med behov som har samband med åldrande. Individuella behov 
utöver det uppmärksammas inte alltid i tillräcklig utsträckning. 

Personal som arbetar inom vård- och omsorgsboenden, dagverk-
samheter och framför allt inom demensverksamheter vittnar om att 
det förekommer våld mellan de boende men att det sällan registreras 
eller anmäls då det inte uppfattas som våld i nära relation. Det 
innebär att det uppstår zoner där äldre personer utsätts för våld utan 
att deras rättigheter respekteras och att de missförhållanden som gör 
våldet möjligt inte åtgärdas varaktigt. Detta gäller också äldre i eget, 
ordinärt boende.115 

114 HFD 2016 ref. 56. 
115 Länsstyrelsen Stockholm, Äldre och våld i nära relationer – En kartläggning om kommunernas 
arbete 2017, 2017 s. 18. 
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Äldre personer med missbruks- och beroendeproblem riskerar 
även att hamna utanför missbruksvården. I många fall finns inget 
eller begränsat samarbete mellan äldreomsorgen och missbruks- och 
beroendeverksamheter inom kommunen. De flesta kommuner sak-
nar rutiner för ett samordnat stöd mellan missbruks- och beroendevård 
och äldreomsorg vid risk- eller missbruk.116 I stället för behandling med 
syfte till förändring får de omsorg inom hemtjänstens ram, vars 
omsorgsarbete är uppbyggt kring att individen ska kunna behålla sin 
funktionsförmåga, men utan att tillgång till behandling för missbruk 
eller beroende säkerställs. 

Flera av utredningens förslag syftar till att stärka en person-
centrerad vård och omsorg där samverkan och samordning är viktiga 
förutsättningar. På så sätt kan den föreslagna modellen med en 
äldreomsorgslag som kompletteras med NOK bidra till att principen 
om helhetssyn kan få ett starkare genomslag i praktiken. 

Bestämmelser som föreslås flyttas från socialtjänstlagen 

Utredningens förslag: Vissa bestämmelser som handlar om äldre-
omsorg ska flyttas från SoL till äldreomsorgslagen. Det gäller 
bestämmelserna i 5 kap 4–6 §§, 4 kap. 1 c § och delar av 4 kap. 2 b § 
och 5 kap. 10 § SoL. 

Skäl för utredningens förslag 

Vi föreslår att vissa bestämmelser i SoL som specifikt gäller äldre-
omsorg flyttas över till äldreomsorgslagen. Bestämmelserna reglerar 
centrala delar av äldreomsorgen. Dessa bör därför återfinnas i äldre-
omsorgslagen. Detta för att så långt som möjligt ge en sammanhållen 
överblick av de bestämmelser som gäller särskilt för äldreomsorgen. 
Bestämmelserna innehåll beskrivs närmare i avsnitt 5.1.6. 

De bestämmelser som vi föreslår flyttas från SoL till äldreomsorgs-
lagen är bestämmelserna i 5 kap. 4–6 §, 4 kap. 1 c § och delar av 4 kap. 
2 b § och 5 kap. 10 § SoL. 

116 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre, lägesrapport 2020, 2022, s. 24. 
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• om värdegrund, 

• att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet 
att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, 

• att socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bo-
städer och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp 
i hemmet och annan lättåtkomlig service, att kommunen ska in-
rätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd, 

• om biståndsbedömt trygghetsboende, 

• att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när 
och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service 
ska ges, 

• att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsför-
hållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område, 

• att kommunen ska planera sina insatser för äldre, i planeringen 
ska kommunen samverka med regionen samt andra samhälls-
organ och organisationer, 

• att kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal 
med de nationella minoritetsspråken, 

• att den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i 
en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i 
en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo, 

• att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller 
äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder, i 
den del som avser äldre personer och 

• att den som har hemtjänst med stöd av 1 eller 2 a § ska erbjudas en 
fast omsorgskontakt. 

I 4 kap. 1 § SoL regleras rätten till bistånd och i 4 kap. 2 a § SoL regleras 
en befogenhet för socialnämnden att utan föregående behovsprövning 
erbjuda hemtjänst till äldre personer (se avsnitt 5.1.5). 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

Vi har övervägt att föreslå att bestämmelsen om socialnämndens 
befogenhet att erbjuda hemtjänst utan föregående behovsprövning 
ska flyttas över till äldreomsorgslagen, eftersom den enbart gäller för 
äldre personer. Att hålla de bestämmelser som reglerar beslut om 
bistånd samlade i samma lagstiftning bedöms dock vara tydligare för 
såväl tillämpare som målgrupper för lagstiftningen. Att i äldreom-
sorgslagen införa en bestämmelse som motsvarar rätten till bistånd 
enligt 4 kap. 1 §, som reglerar rätten till bistånd generellt för hela 
socialtjänsten, anser vi inte är lämpligt eftersom det skulle innebära 
en dubbelreglering som riskerar att leda till tolknings- och tillämpnings-
problem. Med vårt förslag ligger därmed bägge biståndsbestämmel-
serna kvar i SoL. 

Upplysningsbestämmelser för sammanhang 

Utredningens förslag: I äldreomsorgslagen införs upplysnings-
bestämmelser om vissa bestämmelser i SoL som är centrala för 
äldreomsorgen. 

Skäl för utredningens förslag: 

Utredningen bedömer att vissa bestämmelser som finns i SoL är så 
centrala för att synlig- och tydliggöra ett sammanhang och äldreom-
sorgens förhållande till SoL att upplysningsbestämmelser om dessa 
behöver tas in i äldreomsorgslagen. Dessa bestämmelser är: 

• 1 kap. 1 § om mål för socialtjänsten, att samhällets socialtjänst på 
demokratins och solidaritetens grund ska främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 
aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänsten under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet. 

• 3 kap. 5 § om att insatser ska utformas och genomföras tillsammans 
med personen och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan 
och med organisationer och andra föreningar. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

• 3 kap. 6 § om att bestämmelser om att socialnämnden genom hem-
tjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst bör under-
lätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. 

• 4 kap. 1 § om rätt till bistånd till den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. 

• 4 kap. 2 § om att socialnämnden får ge bistånd utöver vad som 
följer av 4 kap. 1 § om det finns skäl för det. 

• 4 kap. 2 a § om att socialnämnden utan föregående behovspröv-
ning får erbjuda hemtjänst till äldre personer under vissa förut-
sättningar. 

7.3.4 Lagens syfte 

Utredningens förslag: Lagens syfte ska vara att personer som 
omfattas av lagen ska kunna vara delaktiga och få sina behov av 
insatser inom äldreomsorgen tillgodosedda med god kvalitet på 
ett samordnat, tryggt och säkert sätt samt få stöd och hjälp för 
att få tillgång till den hälso- och sjukvård de har behov av. 

Skäl för utredningens förslag 

För att underlätta förståelsen och tillämpningen av lagen ska dess 
syfte anges. De bestämmelser som utredningen föreslår avser att 
förstärka de kvalitetsaspekter som lyfts fram i syftesbestämmelsen. 
Att förtydliga syftet med lagen är också en central del i att tydliggöra 
äldreomsorgens uppdrag. 

God kvalitet 

Att den enskildes insatser inom äldreomsorgen ska vara av god 
kvalitet följer redan av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen. Utredningen gör 
dock bedömningen att kravet på god kvalitet behöver utvecklas samt 
tydlig- och synliggöras även i äldreomsorgslagen. Detta är huvud-
syftet och kärnan i flera av utredningens förslag på bestämmelser i 
äldreomsorgslagen. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

Enligt 4 kap. 1 § SoL ska enskilda tillförsäkras en skälig levnads-
nivå genom biståndet från socialtjänsten. Det har framförts önske-
mål till utredningen om att vi ska föreslå ändringar i bestämmelsen 
som innebär att enskilda ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vårt 
uppdrag omfattar enbart äldreomsorgen och den lag vi ska lämna 
förslag på ska komplettera socialtjänstlagen. Utredningen bedömer 
att om en ändring av ambitionsnivån ska göras för socialtjänstens 
åtaganden, så bör det analyseras i förhållande till samtliga målgrupper 
för socialtjänsten, vilket ligger utanför vårt uppdrag. Skälig levnads-
nivå har i förarbeten sagts ge uttryck för vissa minimikrav på insatsen 
vad gäller kvalitet. Skälig levnadsnivå är inte bara en nivåbestämning 
utan är också ett uttryck för i vilken form insatser och stöd kan 
komma i fråga.117 

De förslag till bestämmelser som vi lägger fram för äldreomsorgen 
och den modell för en NOK som vi föreslår syftar till att utveckla 
kvaliteten i äldreomsorgen. Att stärka äldre personers inflytande och 
delaktighet i äldreomsorgen och att ställa krav på kontinuitet, trygg-
het och säkerhet är ett sätt att stärka kvaliteten och därigenom på-
verka äldre personers livskvalitet och levnadsförhållanden. 

Att kunna vara delaktig 

Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för den enskildes själv-
bestämmanderätt och integritet.118 Det innebär att de insatser som 
socialtjänsten utför både ska planeras och genomföras tillsammans 
med den enskilde.119 

Utredningen föreslår bestämmelser i äldreomsorgslagen som 
syftar till att stärka förutsättningarna för äldre personer och deras 
anhöriga eller andra närstående att kunna vara delaktiga i deras 
ärenden och insatser i äldreomsorgen. Det handlar bl.a. om målet att 
ha ett förebyggande perspektiv och ett funktionsstödjande och 
hälsofrämjande arbetssätt. Det handlar även om att ge den äldre 
personen och dennes anhöriga eller andra närstående möjligheter att 
påverka innehållet i beslut om bistånd och hur insatserna genomförs, 
t.ex. att delta i arbetet med genomförandeplaner. Det handlar likaså 

117 Jfr prop. 2000/01:80, Ny socialtjänstlag m.m., s. 90 f. 
118 1 kap. 1 § tredje stycket SoL. 
119 3 kap. 5 § SoL. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

om att ge den information som behövs för att äldre personer och 
deras anhöriga eller andra närstående ska kunna vara delaktiga. 

Att få insatser på ett samordnat sätt 

För att insatserna ska vara av god kvalitet krävs enligt utredningens 
bedömning att de är samordnade, trygga och säkra. Med att få sina 
insatser tillgodosedda på ett samordnat sätt menar vi att vården och 
omsorgen ges och organiseras som en väl fungerande helhet ur den 
enskildes perspektiv. För att uppnå det behöver verksamheter och 
professioner samverka aktivt på alla nivåer, mellan verksamheter och 
mellan de professioner som utför insatser till individen. Den en-
skildes egen delaktighet och uppfattning är central för att detta syfte 
ska kunna uppnås. Utredningen föreslår bestämmelser som bland 
annat har till syfte att förstärka samordningen. Ett exempel är ut-
redningens förslag om att en genomförandeplan över när och hur 
insatserna ska genomföras utifrån den enskildes individuella behov 
ska upprättas, följas upp och fortlöpande hållas aktuell tillsammans 
med den enskilde. Där ska beskrivas när och hur insatserna ska 
utföras, en viktig omständighet att planera är hur insatserna ska sam-
ordnas. Ett annat exempel är vårt förslag om att en individuell plan 
alltid ska upprättas, när en person flyttar in i särskilt boende, om det 
inte är uppenbart obehövligt. Även vårt förslag om en fast omsorgs-
kontakt för personer i särskilt boende är ägnat att stärka samverkan 
runt personen. 

Trygghet 

Trygghet är ett begrepp som har olika betydelser men är framför allt 
en inre upplevelse. När, hur och av vem insatser inom äldreomsorgen 
utförs kan skapa en upplevelse av såväl trygghet som otrygghet. De 
brister som beskrivits vad gäller personalkontinuitet är ett exempel 
på detta. Om den enskilde får möta ett relativt litet antal personal 
kan de lära känna varandra. Då kan den enskilde känna en större tillit 
och trygghet. Om den enskilde däremot aldrig vet vem som kommer 
och ofta får ta emot hjälp och stöd av okända nya personer som inte 
känner till hens behov och önskemål om hur insatserna ska genom-
föras kan detta bidra till en känsla av otrygghet. Utredningens för-
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slag om att enskildas behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet ska 
beaktas vid planering och organisering av verksamheten är ett exempel 
på en bestämmelse som syftar till att öka tryggheten för enskilda som 
får stöd och hjälp inom äldreomsorgen (se avsnitt 7.3.11). 

Att få insatser på ett säkert sätt 

Att få sina behov tillgodosedda på ett säkert sätt omfattar flera 
aspekter som t.ex. att personalen har rätt kompetens och att det finns 
tillräckligt med personal. Även ledarskapet är viktigt. Utredningens 
förslag på bestämmelser om personal och ledarskap kan bidra till att 
uppfylla syftet (se avsnitt 7.3.14 och 7.3.15). Att den enskilde är 
delaktig, informerad och får ett gott bemötande är också av vikt för 
att bidra till trygghet och säkerhet i äldreomsorgen. Säkerhet handlar 
även om att skyddas mot våld och om en fysisk miljö som är säker, 
t.ex. lokalernas utformning och brandskydd i ett särskilt boende. 

Stöd och hjälp för att få tillgång till hälso- och sjukvård 

Att enskilda ska få stöd och hjälp för att få tillgång till den hälso-
och sjukvård de behöver innebär att personalen behöver uppmärk-
samma förändringar i den enskildes hälsotillstånd, särskilt om det 
gäller personer som har kognitiva svårigheter att själva identifiera 
och uttrycka sådana förändringar. Det innebär även att personer som 
behöver stöd och hjälp med att få kontakt med rätt vårdinstans, med 
rätt kompetens, får det. Enligt förarbetsuttalanden kännetecknas ett 
särskilt boende främst av krav på att bostaden skall vara utformad 
och utrustad så att den boende kan fortsätta leva ett så självständigt 
liv som möjligt, krav på att de tjänster som den enskilde behöver 
skall kunna ges under alla tider på dygnet samt krav på att det skall 
finnas tillgång till personal som dels kan bedöma när social eller 
medicinsk vård krävs, dels också svara för att sådan ges.120 

Bestämmelsen om en fast omsorgskontakt för personer med 
hemtjänst, som träder i kraft den 1 juli 2023 och som vi föreslår även 
ska gälla personer som bor i särskilt boende, är en viktig funktion 
för att skapa en god personkännedom som kan ge omsorgskon-

120 Prop. 1979/80 Del A, Om socialtjänsten, s. 284; prop. 2005/06:115, Nationell utvecklings-
plan för vård och omsorg om äldre, s. 75. 
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takten en helhetsbild av omsorgstagarens situation och kan notera 
förändringar i hälso- och funktionstillståndet. Här krävs kompetens 
hos personalen för att kunna upptäcka förändringar i hälsotillstånd, 
men även interprofessionella team och möten kan utgöra en arena 
för att fånga upp behov som uppmärksammas. Även fastställda pro-
cesser och rutiner i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete som stöd i arbetet 
syftar till att samverkan mellan omsorgen och vården ska fungera väl. 
Enligt föreskrifterna ska såväl den som bedriver socialtjänst som 
vårdgivare ha processer och rutiner för hur samverkan ska bedrivas i 
verksamheten och även möjliggöra samverkan med andra verksam-
heter.121 

7.3.5 Äldreomsorgens mål 

Utredningens förslag: Det ska införas som mål för äldreomsorgen 
att den ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara 
hälsofrämjande och stödja enskildas funktionsförmåga samt vara 
tillgänglig. 

De mål i socialtjänstlagen som enbart gäller för äldre personer 
flyttas till äldreomsorgslagen. Det är målet att äldreomsorgen ska 
inriktas på att personer får leva ett värdigt liv och känna väl-
befinnande (värdegrund) och att socialnämnden ska verka för att 
personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. 

Skäl för utredningens förslag 

De övergripande mål för socialtjänsten som beskrivs i socialtjänst-
lagen är fortsatt av relevans som mål. I socialtjänstlagen anges att 
samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund ska 
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare ska 
socialtjänsten under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

121 4 kap. 5 och 6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. 
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och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.122 

De målen är inte specifikt utformade för den målgrupp som vår 
äldreomsorgslag riktar sig till. Vi har övervägt om det finns behov av 
att utveckla de övergripande målen på ett sätt som mer specifikt 
riktar sig till äldreomsorgen men inte funnit att det finns ett sådant 
behov. De övergripande målen i socialtjänstlagen har enligt vår mening 
fortsatt relevans även för äldreomsorgen. Vi föreslår dock att nya mål 
som har särskild relevans för äldreomsorgen införs i äldreomsorgslagen. 
I dessa mål anges att socialnämnden ska ha ett förebyggande perspektiv 
och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja personers funktions-
förmåga samt att äldreomsorgen ska inriktas på att vara tillgänglig. 

Ett förebyggande perspektiv samt en inriktning på att vara 
hälsofrämjande och stödja enskildas funktionsförmåga 

Enligt utredningens mening behöver det förebyggande perspektivet 
stärkas i äldreomsorgen. Vikten av ett förebyggande arbete har lyfts 
fram i förarbeten sedan socialtjänstlagens tillkomst.123 Vi föreslår att 
ett förebyggande perspektiv och en inriktning på att vara hälso-
främjande och stödja personers funktionsförmåga lyfts fram som ett 
mål för äldreomsorgen i lagen. 

Det förebyggande, hälsofrämjande och funktionsstödjande arbetet 
behöver genomsyra hela äldreomsorgen och integreras i alla verksam-
heter. Att bestämmelsen är formulerad som ett övergripande mål för 
verksamheten innebär att det inte finns några uttalade krav på 
specifika åtgärder. Hur arbetet mot målet ska bedrivas kan dock i ett 
nästa steg tydliggöras i den NOK som utredningen lämnar förslag till 
en modell för. Utredningen föreslår ”förebyggande, hälsofrämjande
och funktionsstödjande” som ett av de områden den ska omfatta (se 
avsnitt 7.4.2) 

De föreslagna målen ska gälla utöver de mål som anges i 1 kap. 
1 § SoL. Målen är även ett sätt att för äldreomsorgen anpassa och 
konkretisera det övergripande målet för socialtjänsten om att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 124 Det målet tar 

122 1 kap. 1 § SoL. 
123 Se t.ex. prop. 1979/80:1 Del A, Om socialtjänsten, s. 136. 
124 1 kap. 1 § SoL. 
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sikte på att tydliggöra individens eget ansvar och att socialtjänstens 
insatser ska inriktas på att inte bara avhjälpa det föreliggande 
behovet utan även att underlätta för den enskilde att i framtiden 
klara sig själv utan hjälp. Ett sådant mål kan naturligtvis ha relevans 
för personer som behöver stöd och hjälp inom äldreomsorgen, men 
tar framför allt sikte på personer som med stöd och rehabilitering 
inte längre ska behöva socialtjänstens insatser.125 Inom äldreom-
sorgen är behoven av stöd och hjälp sådana som ofta kvarstår eller 
ökar, och kan därför behöva ha en annan inriktning och innehåll. 

En del av att ha ett förebyggande perspektiv handlar om att arbeta 
på ett hälsofrämjande och funktionsstödjande sätt tillsammans med 
personer som har stöd och hjälp inom äldreomsorgen. Det handlar 
också om att nå personer med behov av stöd och hjälp i ett tidigt 
skede, för att kunna erbjuda detta innan problem fördjupats och 
behoven vuxit sig stora. Därför är det uppsökande arbetet och tydlig 
lättillgänglig information om vilket stöd och vilken hjälp som finns 
inom äldreomsorgen viktigt. 

Vidare behöver äldreomsorgen uppfattas som tillgänglig. Även 
det mål om att äldreomsorgens ska inriktas på att vara tillgänglig som 
vi föreslår är därför av vikt för att kunna arbeta förebyggande (se 
nästa avsnitt). Att befolkningen har förtroende för äldreomsorgen 
är också en viktig förutsättning för att nå personer i behov av stöd 
och hjälp i tid. 

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att 
stärka det friska och skjuta upp hälsoproblem och funktionsnedsätt-
ningar samt mildra effekterna av dem med hjälp av t.ex. hjälpmedel 
eller andra typer av stöd. Hälsofrämjande och funktionsstödjande 
insatser och arbetssätt kan förbättra personers livskvalitet genom att 
minska eller skjuta upp konsekvenser av åldrande som t.ex. skörhet, 
funktionsnedsättningar och sjukdom. Bland konsekvenser som kan 
påverkas finns även ofrivillig ensamhet och social isolering, vilken 
kan uppstå till följd av funktionsnedsättningar och sjukdom. 

Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och 
förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter på 
hälsan och livskvaliteten.126 Genom att arbeta förebyggande kan livs-
kvaliteten för den äldre personen öka samtidigt som risken för ska-
dor kan minska. 

125 Prop.1979/80:1 Del A, Om socialtjänsten, s. 138 f. och 186 f. 
126 Folkhälsomyndigheten, Hälsosamt åldrande. 
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Ett förebyggande arbete har betydelse på samtliga socialtjänstens 
områden. Den demografiska utvecklingen med ett ökande antal 
äldre personer medför dock ett särskilt behov inom äldreomsorgen. 
Som ett alternativ till att minska kostnaderna kan förebyggande arbete 
bidra till att skjuta upp och/eller minska omsorgsbehov. Tidiga eller 
förebyggande insatser kan ses som en ”social investering” som kan
löna sig, inte bara sett till effekterna för den enskilde utan även till 
ekonomin.127 Det är därför en viktig fråga även för samhället och inte 
enbart av vikt för de personer som berörs. 

Att arbeta förebyggande innebär att främja hälsa, identifiera risker 
och åtgärda dem, upptäcka försämringar, erbjuda rehabilitering samt 
att arbeta kunskapsbaserat och använda teknik som stödjer funktions-
förmågan.128 

Tidiga och förebyggande insatser kan bidra till att tidpunkten för 
mer ingripande vård- och omsorgsinsatser kan skjutas fram eller i 
bästa fall förhindras. Vanliga risker för äldre personer kan handla om 
fallolyckor, undernäring eller ensamhet och psykisk ohälsa (se 
avsnitt 3.2.2). För dessa risker finns möjligheter att förebygga att de 
inträffar eller att minska risken. Riskerna hänger även ihop med 
varandra. Ohälsa i munnen är en risk som kan leda till svårigheter 
med att äta som i sin tur kan leda till att personen får för lite näring, 
vilket kan öka risken att falla. Ett viktigt verktyg för att stödja vård-
prevention för äldre personer inom hälso- och sjukvård och kom-
munernas sociala omsorg är det nationella kvalitetsregistret Senior 
alert. Ett förebyggande arbetssätt och strukturen i Senior alert 
bygger på vård- och omsorgsprocessens steg: identifiera risker och 
analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i munnen 
och blåsdysfunktion, planera och genomföra förebyggande åtgärder, 
följa upp åtgärder och utvärdera resultatet.129 

Möjlighet till socialt stöd och sociala aktiviteter har beskrivits 
som betydelsefullt för att förebygga psykisk ohälsa och förhindra 
återinsjuknande.130 Mot den bakgrunden har verksamheter utvecklat 
innehållet på träffpunkter och mötesplatser så att äldre personer med 
psykisk ohälsa får möjlighet till social samvaro i ett sammanhang där 
deras behov synliggörs. Utöver det erbjuder en del träffpunkter till 

127 Socialstyrelsen, En effektiv socialtjänst – Att fördela resurser och använda dem effektivt, 2009. 
128 SKR, Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin, 2020. 
129 Senioralert, Om senior alert. 
130 Socialstyrelsen, Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre – Primärvårdens och 
äldreomsorgens uppdrag och insatser, 2011. 
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exempel samtal och föreläsningar kring att möta psykisk ohälsa, 
matlagning, studiecirklar, dans och social samvaro. 

För att förebygga riskerna för ohälsa behövs ofta samlad kompetens 
och samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett väl 
fungerande teamarbete med ett arbetssätt där öppenhet och respekt 
gentemot varandras kompetenser finns kan enligt vår bedömning 
bidra till en helhetssyn över den äldre personen och dennes behov. 
Teamarbete syftar till att skapa kontinuitet i vården och omsorgen 
för den enskilde och till att underlätta bedömningar som kräver flera 
kompetenser. Teamet kan arbeta på olika avdelningar inom samma 
organisation eller i olika organisationer och verksamheter. 

Olika professioner som kan ingå i teamet och bidra till det före-
byggande arbetet kan vara undersköterska, vårdbiträde, bistånds-
handläggare, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och 
dietist. I ett teambaserat arbetssätt ingår även individen och eventuellt 
närstående i teamet.131 

Om biståndshandläggaren involveras i teamet och inkluderar de 
övriga professionernas bedömningar i sin utredning av vilka insatser 
som bäst kan tillgodose den enskildes behov, kan det enligt vår 
bedömning bidra till att adekvata insatser kan erbjudas i ett tidigt 
skede när behoven uppmärksammas. Likaså kan behov av föränd-
ringar eller utökning av insatser uppmärksammas tidigt. I våra dia-
loger med yrkesverksamma har återkommande möten mellan hem-
tjänst, biståndsenhet och hälso- och sjukvården lyfts som något 
värdefullt. Detta bekräftas också i en studie från FoU Nordost.132 

Med funktionsförmåga avser vi fysisk, psykisk, kognitiv och social 
funktionsförmåga, förmågor som t.ex. syn, hörsel, rörelseförmåga, 
minne och annan slags informationshantering samt sociala och 
psykiska färdigheter och egenskaper. En persons funktionsförmåga 
beror också på både positiv och negativ inverkan från omgivningen. 
Även faktorer i bostads- och livsmiljön, stöd från andra människor 
eller olika tjänster påverkar en persons funktionsförmåga. 

Vardagsrehabilitering är en benämning som ibland används om 
ett arbetssätt vilket har som huvudsyfte att stärka, eller bevara, för-
mågan att utföra de aktiviteter som personen själv vill och behöver 
klara av i sin vardag – städa, handla, ta hand om sig själv och vara 
fysiskt och socialt aktiv. Att arbeta med ett rehabiliterande förhåll-

131 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, Teambaserat arbetssätt för att förebygga fallolyckor. 
132 FoU Nordost, Upptäcka signaler om och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa hos äldre, 2018. 

265 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

        
       

      
  

      
      

          
   

           
  

        
          

 
  

      
       

       
     

         
        

             
 

        
        

      
       

  
     

        
       

   
     

     
      

       
      
    

       
          

En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

ningssätt i äldreomsorg och hemtjänst innebär att se och ta vara på 
de äldres egna resurser och möjligheter. Det är viktigt att som per-
sonal ha ett stödjande förhållningssätt och uppmuntra individen till 
egen problemlösning och eget handlande. 

Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att den som fått 
insatser beviljade ska få göra så mycket som den kan själv. Det bidrar 
även till en ökad integritet och självkänsla. Personalen finns med 
som stöd i de dagliga aktiviteterna i det hen inte klarar själv. Vid för 
mycket hjälp kan konsekvensen bli att man blir mer passiv och där-
med tappar ytterligare funktioner och färdigheter. 

Hur insatser ska utföras utifrån ett förebyggande, hälsofrämjande 
och funktionsstödjande perspektiv är ett viktigt område att ha med 
i en persons genomförandeplan och individuella plan. Vi föreslår att 
det i bestämmelserna om individuell plan i SoL och HSL förtydligas 
att förebyggande och rehabiliterande insatser ska inkluderas i planen 
(se avsnitt 8.6.2.). Vi föreslår även en bestämmelse i äldreomsorgs-
lagen som innebär ett krav på att upprätta en genomförandeplan till-
sammans med den person som ska få insatser. Planen ska beskriva 
när och hur insatserna ska genomföras, utifrån personens individuella 
behov och förutsättningar. Att planera och dokumentera insatserna 
och deras utförande i dessa planer är av vikt såväl för hur insatserna 
utförs som för att kunna följas upp. 

För att tidigt kunna uppmärksamma risker för skador eller för-
ändringar i hälsotillstånd är kompetens hos personalen och tydliga 
rutiner av största vikt. Ett systematiskt kvalitetsarbete och ett 
gemensamt arbetssätt gör att man kan följa upp verksamheten och 
dra lärdom av vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra 
och därigenom utveckla verksamheterna. Här kan vårt förslag om att 
en kvalitetsberättelse ska upprättas och redovisas tillsammans med 
patientberättelsen som sammantagna ska utgöra underlag för kvalitets-
utveckling bidra. 

Fördelarna med ett förebyggande perspektiv och att arbeta hälso-
främjande och funktionsstödjande gäller även anhöriga och andra 
närstående som ger omsorg till närstående. Därför föreslår vi även 
en bestämmelse i äldreomsorgslagen om att socialnämnden i sin upp-
sökande verksamhet ska informera om det närståendestöd som 
erbjuds i kommunen (se avsnitt 7.3.16). 

Utredningen Framtidens socialtjänst föreslog en bestämmelse i 
SoL som motsvarar vårt förslag om ett förebyggande perspektiv för 
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hela socialtjänsten.133 Förslaget bereds för närvarande inom Regerings-
kansliet. Vi anser som beskrivits i detta avsnitt att perspektivet och 
arbetssättet är centralt och av stor vikt för äldreomsorgen och föreslår 
därför att perspektivet tas in i äldreomsorgslagen. I vårt förslag har det 
förebyggande perspektivet även ett starkt samband med en hälso-
främjande och funktionsstödjande inriktning för arbetet inom äldre-
omsorgen. 

Nytt mål om att äldreomsorgen ska vara tillgänglig 

Utredningen föreslår att det införs ett mål om att äldreomsorgen ska 
vara tillgänglig i äldreomsorgslagen. Att vi föreslår detta som ett mål 
innebär att tillgänglighet ska genomsyra hela äldreomsorgen. Målet 
kompletterar och stödjer målet om att äldreomsorgen ska ha ett 
förebyggande perspektiv. För att kunna arbeta förebyggande måste 
äldreomsorgen vara lätt att få kontakt med. 

I de workshops och intervjuer med personer med egna erfaren-
heter av äldreomsorg vi har haft som underlag till områden i en NOK 
formulerade deltagarna vad som var viktiga värden ur deras perspektiv. 
Några av dessa var att enkelt få stöd och hjälp in i systemet och snabbt 
få rätt stöd när man behöver det. Det ska vara lätt att hitta information 
och att hitta in i systemet. Att få hjälp i ett tidigt skede och att det ska 
vara smidigt och enkelt att få stöd och hjälp var också något som lyftes 
fram. 

Enligt förvaltningslagen ska en myndighet vara tillgänglig för 
kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när 
sådana kan tas.134 Den bestämmelsen avser kraven på en god förvalt-
ning. Vårt förslag till mål syftar till en vidare och generellt gällande 
betydelse av tillgänglighet som ett övergripande mål för hela verk-
samheten, inte enbart för förvaltningen och myndighetsutövningen. 

En tillgänglig äldreomsorg innebär bl.a. att det ska vara lätt att få 
kontakt och att få omsorg inom rimlig tid. Det innebär också att de 
som behöver stöd och hjälp ska kunna ta del av verksamheten och 
använda tjänsterna. För att uppnå det är kommunikation och infor-
mation viktigt. Enligt 3 kap. 1 § SoL hör det till socialnämndens 
uppgifter att främja goda levnadsförhållanden genom uppsökande 

133 SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, s. 385. 
134 7 § förvaltningslagen (2017:900) FL. 
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verksamhet och att informera om socialtjänsten. Att utveckla lokal 
information och e-tjänster kan vara ett sätt att arbeta för en tillgänglig 
äldreomsorg. 

En aspekt av tillgänglighet handlar om rättigheter och diskriminer-
ingsförbud avseende personer med funktionsnedsättning. Målet om 
tillgänglighet stödjer också åtagandena i FN:s konvention om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning.135 För att göra det 
möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende 
och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna 
bl.a. vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till 
den fysiska miljön, till transporter, till information och kommuni-
kation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) 
och nya system samt till andra anläggningar och tjänster som är till-
gängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på lands-
bygden. 

En tillgänglig äldreomsorg kan också bidra till stärkt förtroende 
för äldreomsorgen hos allmänhet. Ett lågt förtroende kan å andra 
sidan innebära en risk för att personer med behov av stöd och äldre-
omsorg inte ansöker om insatser och att anhöriga tar på sig mer av 
omsorgen som det offentliga ska göra. 

Som beskrivits i avsnitt 7.1.2 sjönk allmänhetens förtroende för 
äldreomsorgen under coronapandemin. Det var särskilda omständig-
heter som rådde under pandemin, men det kan finnas behov av att 
återställa det skadade förtroendet till äldreomsorgen. 

Befintliga särskilda mål för äldreomsorgen flyttas 
till äldreomsorgslagen 

Enligt utredningens bedömning bör de bestämmelser som specifikt 
rör äldreomsorgen samlas i äldreomsorgslagen. Genom att samla 
bestämmelser om äldreomsorg i lagen skapas en tydligare överblick 
av den lagstiftning som specifikt gäller äldreomsorgen. 

Utredningen förslår därför att de mål i socialtjänstlagen som 
särskilt riktar sig till äldreomsorgen flyttas till äldreomsorgslagen. 
Det gäller att äldreomsorgen ska inriktas på att enskilda får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Det gäller också 

135 Artikel 9, SÖ 2008:26, Sveriges internationella överenskommelser, Konventionen om rättig-
heter för personer med funktionsnedsätting. 
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att socialnämnden ska verka för att enskilda får möjlighet att leva 
och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

7.3.6 En personcentrerad äldreomsorg med individens behov 
i centrum 

Utredningens förslag: De insatser en person beviljas som stöd och 
hjälp i den dagliga livsföringen ska vara utformade och genomföras 
på ett sätt som tillgodoser personens individuella behov och utgår 
från personens förutsättningar. 

Det gäller dock inte insatser som erbjuds personer utan före-
gående behovsprövning enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen. 

Skäl för utredningens förslag 

Enligt utredningens bedömning behöver individperspektivet stärkas 
vid utredningar, beslut och genomförande av insatser inom äldreom-
sorgen. Därför föreslår vi att det införs ett uttryckligt krav i lagen 
om att insatserna ska vara utformade och genomföras så att de till-
godoser personens individuella behov och förutsättningar. Den 
enskildes individuella behov och förutsättningar behöver synlig- och 
tydliggöras i utredningar och beslut. Detsamma gäller vid genom-
förandet av insatserna. Detta gäller även när insatserna har ett dubbelt 
syfte, i form av att samtidigt vara ett stöd eller underlätta för anhöriga 
eller andra närstående, exempelvis avlösarservice och korttidsvistelse. 

Som vi beskrivit anser vi att ett förbyggande, hälsofrämjande och 
funktionsstödjande perspektiv behöver stärkas i äldreomsorgen (se 
avsnitt 7.3.5). Därför är det inte enbart individuella behov som ska 
ligga till grund för insatsernas utformning och genomförande, utan 
även de individuella förutsättningarna. Här bedömer vi att man 
behöver utreda, fatta beslut och genomföra insatser på ett sätt som så 
långt möjligt tar vara på, stödjer och bevarar eller stärker personens 
hälsa och funktionsförmåga. 

Vidare har det på senare år införts möjligheter att erbjuda insatser 
utan någon föregående utredning eller bedömning av den enskildes 
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behov, vilket kan utgöra skäl för ett förtydligande av vad som gäller 
för de individuellt prövade insatserna.136 

En tydligare formulering i lag utgör även en utgångspunkt för 
konkreta bestämmelser för hur detta ska kunna uppnås i den NOK 
som vi föreslår en modell för. 

Ett personcentrerat perspektiv i biståndsbedömningen 

En personcentrerad vård och omsorg har sin startpunkt i bistånds-
handläggningen. Att biståndsprövning ska ha sin utgångspunkt i den 
enskildes individuella behov får anses gälla redan i dag. Det framgår 
av förarbetsuttalanden och praxis. Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som 
inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och 
för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska tillförsäkra personen en 
skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker personens möjlig-
heter att leva ett självständigt liv. Valet av insats får göras genom en 
helhetsbedömning av den enskildes förhållanden och en bedömning 
av vilka insatser som kan anses behövliga och skäliga.137 

I propositionen till bestämmelsen om värdegrunden i äldreom-
sorgen angavs att värdegrunden kan bidra till att sätta fokus på värde-
grundsfrågor på ett sådant sätt att äldre personer i högre utsträckning 
får möta en äldreomsorg som är inriktad på den äldre personens 
individuella behov, och därmed ges än bättre förutsättningar för att 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.138 

Med andra ord uttrycks det i lagen att ett individuellt behov ska 
föreligga för rätt till bistånd. När det gäller biståndets utformning så 
sägs endast att det ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå och utformas 
så att det stärker individens möjligheter att leva ett självständigt liv. 
Lagtexten uttrycker inte att biståndet ska vara individuellt utformat, 
det följer av praxis och förarbetsuttalanden. Det har dock visat sig 
att det inte fått tillräckligt genomslag i praktiken. (Se avsnitt 7.1.3.) 

Den helhetsprincip som gäller inom socialtjänsten, och därmed även 
inom äldreomsorgen, innebär att människans olika behov beaktas och 
vägs samman. Det innebär att socialtjänsten behöver informera sig om 
hur samspelet mellan den enskilde, familjen, nätverken i omgiv-

136 4 kap. 2 a § SoL. 
137 Prop. 1979/80:1 Del A, Om socialtjänsten, s. 526. 
138 Prop. 2009/10:116, Värdigt liv inom äldreomsorgen s. 24 och 26. 
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ningen och den omgivande miljön påverkar och fungerar. En insats-
katalog i lokala riktlinjer riskerar leda till att man styckar upp olika 
behov hos individen och beviljar fragmentiserade insatser i stället för 
att avgöra vilka insatser som är mest lämpliga och ändamålsenliga 
efter en helhetsbedömning. 

Riktlinjer kan behövas som vägledning för biståndshandläggarna, 
men det är viktigt att de är formulerade och fungerar som just rikt-
linjer och inte blir helt styrande. (se avsnitt 7.1.1 och 7.1.3.) Riktlinjer 
som vägleder är mer resonerande och utgör ett stöd för hur social-
tjänstlagen kan tolkas. De kan till exempel redogöra för syftet med 
insatserna och redogöra för hur domar har utformat ramar för rätts-
tillämpningen i praxis. En sådan utformning av riktlinjer ger ett större 
utrymme för biståndshandläggarens professionella kompetens. En 
kompetens att föra en dialog och ge information på ett individanpassat 
sätt samt att göra en professionell bedömning med utgångspunkt i en 
utredning av den enskildes behov och förutsättningar i det enskilda 
fallet. 

Individuellt anpassade insatser kräver utredningar med den enskil-
des individuella behov och förutsättningar i centrum. Det finns stöd 
för arbetet som kan vara viktiga verktyg att använda för att tillämpa 
bästa tillgängliga kunskap i utredning och bedömning samt att få 
likvärdiga bedömningar. Att arbeta med dem ger även förutsättningar 
för systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling. Internationell 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 
förkortad ICF, är ett exempel. ICF är en av WHO:s huvudklassi-
fikationer och erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för 
att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till 
hälsa. ICF kan användas som kliniskt verktyg för att beskriva och 
strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, 
bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och 

139 omsorg. 
Individens behov i centrum, förkortad IBIC, är ett arbetssätt som 

kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål 
för personer med funktionsnedsättning. IBIC ger stöd till att formulera 
nuläge och mål, med fokus på de individuella behoven.140 

139 Socialstyrelsen, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, 
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF – Socialstyrelsen. 
140 Socialstyrelsen, Individens behov i centrum, IBIC. 
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Bedömningsinstrumentet BAS (Behov av stöd) är en bedömnings-
metod i form av ett formulär som biståndshandläggare kan använda 
för att bedöma äldre personers behov av stöd. BAS består av frågor 
om svårigheter i den dagliga livsföringen och behov av hjälp eller 
stöd. Målgruppen är personer som ansöker om äldreomsorg eller är 
föremål för uppföljning av tidigare beviljade insatser. Genom att den 
äldre bidrar med sin egen beskrivning får biståndshandläggaren en 
mer nyanserad bild av dennes behov av hjälp och stöd. På så sätt kan 
biståndshandläggaren få ett bättre beslutsunderlag och ett mer syste-
matiskt utredningsarbete skapas.141 

Förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt 
vid genomförandet av insatser 

För att kunna möta personers behov och förutsättningar i det dagliga 
utförandet av insatserna behöver biståndsbesluten lämna utrymme 
för kontinuitet, tid och flexibilitet. Besluten om bistånd kan då inte 
vara alltför detaljerade i hur lång tid insatsen får ta, s.k. minutstyr-
ning. Inte heller bör besluten i detalj ange vad som ska utföras eller 
när och hur utförandet ska ske. 

Enligt 5 kap. 5 § SoL ska den enskilde, så långt det är möjligt, 
kunna välja när och hur stöd ska ges. Minutstyrning med utgångs-
punkt i detaljerade lokala riktlinjer måste anses stå i strid mot den 
bestämmelsen. Det behöver finnas ett handlingsutrymme för den 
enskilde och personalen som gör det möjligt för den enskilde som 
har behov av stöd och hjälp att i viss mån själv få bedöma och avgöra 
vad hen har behov av just i dag. En dag när hen inte mår bra kanske 
morgonbestyren tar lite mer tid. En dag när hen känner sig extra 
ensam kanske det är viktigare att få sällskap eller ta en promenad 
i stället för att få hjälp med att damma. 

Ett beslut ska vara tydligt så att det framgår om beslutet stämmer 
överens med ansökan eller inte.142 Ett tydligt utformat beslut har 
stor betydelse för att en person ska kunna förstå vilken rätt till hjälp 
hen har. Om beslutet inte är tydligt kan det leda till problem vid 
verkställigheten av beslutet. Det kan också leda till svårigheter vid 
tillsyn. Ett tydligt formulerat beslut måste emellertid inte vara ett 
beslut med hög detaljeringsgrad. Om besluten är mycket detaljerade 

141 Socialstyrelsen, BAS (behov av stöd). 
142 Justitieombudsmannen, JO, Dnr 252–2002. 
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så kan det leda till ett behov av en kontinuerlig, snabb och flexibel 
handläggning, för att fatta nya beslut, som kan vara svår för 
kommuner att leva upp till i praktiken. Ett beslut om hemtjänst kan 
vara formulerat så att det ger ett utrymme för personen och personalen 
att tillsammans kunna anpassa insatsernas genomförande om den en-
skildes behov och förutsättningar varierar mellan olika dagar. 

7.3.7 Ett personcentrerat perspektiv vid utförandet 
av insatserna 

Utredningens förslag: Det ska införas en bestämmelse om att en 
genomförandeplan över när och hur insatser som har beviljats en 
person efter en prövning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) ska genomföras ska upprättas, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Planen ska ha utgångspunkt i personens individuella 
behov och förutsättningar. 

Planen ska följas upp och fortlöpande hållas aktuell. 
Planen ska upprättas, följas upp och fortlöpande hållas aktuell 

tillsammans med personen, så långt det är möjligt. Anhöriga eller 
andra närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, 
om det är lämpligt och personen den gäller inte motsätter sig det. 

Skäl för utredningens förslag 

Utredningen föreslår att ett krav på att genomförandeplaner ska 
upprättas införs i äldreomsorgslagen. 

Genomförandeplaner är viktiga verktyg för att insatser planeras 
på ett strukturerat sätt, att mål sätts upp för insatserna och att det 
följs upp hur målen nås. En genomförandeplan är också ett viktigt 
verktyg för att insatserna planeras och utförs utifrån ett person-
centrerat perspektiv. Kravet på att planen ska upprättas, följas upp 
och hållas aktuell ska säkerställa att den person som ska få insatser 
utförda får möjlighet att vara delaktig i planeringen och utöva själv-
bestämmande om hur och när insatserna ska utföras. 

Det är vanligt att upprätta genomförandeplaner inom äldreom-
sorgen. Socialstyrelsen har utfärdat ett allmänt råd om att hur en insats 
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ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan.143 Av 
Socialstyrelsens enhetsundersökning 2018 framgår att 73 procent av 
äldre i ordinärt boende och 91 procent i särskilt boende hade en 
genomförandeplan.144 Detta verktyg bör dock komma alla personer 
med äldreomsorg till gagn på likvärdigt sätt. Vi föreslår därför att 
befintlig praxis kodifieras i äldreomsorgslagen. 

Genomförandeplaner kan också vara ett verktyg för att arbeta 
mot det mål vi föreslår om ett förbyggande, hälsofrämjande och funk-
tionsstödjande perspektiv. Det innebär att inte enbart individuella 
behov ska ligga till grund för insatsernas utformning och utförande, 
utan även de individuella förutsättningarna. Det perspektivet är 
särskilt viktigt när utförande av insatserna planeras och genomförs, 
så att insatserna utförs på ett sätt som tar vara på, stödjer, bevarar 
eller stärker personens hälsa och funktionsförmåga, därför lyfts det 
fram att genomförandet av insatserna ska planeras med utgångs-
punkt i den enskildes behov och förutsättningar. 

Vi föreslår även att anhöriga eller andra närstående ska ges möjlig-
het att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den en-
skilde inte motsätter sig det. Deras medverkan kan vara viktig av två 
skäl. Det ena är när den person som får omsorg behöver hjälp och 
stöd i att uttrycka sina behov, förutsättningar och önskemål. Det 
andra perspektivet som behöver finnas med är de anhöriga eller 
andra närståendes egna behov, förutsättningar och önskemål i om-
sorgssituationerna. Det är av särskild vikt när den anhörige eller 
närstående bor tillsammans med personen som har hemtjänstinsatser, 
dvs. då insatserna utförs i den anhörige eller närståendes eget hem. 

Aktuella genomförandeplaner är också ett verktyg för omsorgs-
personalen, så att de ska kunna utföra insatserna enligt den enskildes 
behov, förutsättningar och önskemål. Det är av särskild vikt om det 
är många personer som genomför insatser hos den enskilde och 
bidrar till en kontinuitet i hur insatserna utförs. 

Kravet på genomförandeplan gäller enbart när insatser har utretts 
och beviljats efter en individuell bedömning av behoven enligt 4 kap. 
1 SoL. Vi har övervägt om kravet även bör gälla när insatser beviljats 
utan en föregående behovsprövning enligt 4 kap. 2 a § SoL. Men 
bedömt att det inte är ändamålsenligt vid beslut enligt den bestäm-

143 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verk-
samhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 
144 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. Jämförelser mellan 
kommuner och län, 2019. 
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melsen. Ett av syftena med genomförandeplaner är att de kan vara 
ett verktyg för att försäkra sig om att insatserna utförs på ett sätt 
som motsvarar personens behov och förutsättningar. Dessa är inte 
utredda eller beskrivna i ett ärende enligt 4 kap. 2 a § SoL. Ett av 
syftena med den bestämmelsen är att skapa en möjlighet att bevilja 
insatser med mindre krav på administration, men också att den 
enskilde ska kunna påverka utförandet av insatserna genom att den 
enskilde får ett rambeslut (som inte i detalj anger vad man kan få för 
insatser, utan t.ex. anger hur många timmar man kan få hemtjänst) 
inom ramen för vad de kommunala riktlinjerna på förhand anger att 
man kan få hjälp med.145 

Upprättande av genomförandeplanen 

Genomförandeplanen upprättas vanligen av utföraren av insatserna 
med utgångspunkt i vad beslutet om bistånd omfattar och hur upp-
draget till utföraren är formulerat. Det förekommer att en person får 
insatser av flera olika utförare, t.ex. att en utförare genomför service-
insatser medan en annan genomför insatser för personlig omvård-
nad. Då gäller kravet på genomförandeplan för samtliga utförare. 

Regeringen har föreslagit att en fast omsorgskontakt ska erbjudas 
den som har hemtjänst. Vi föreslår att detta även ska gälla för dem 
som bor i särskilt boende (se avsnitt 7.3.12). Den fasta omsorgskon-
takten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, 
individanpassad omsorg och samordning i boendet eller när hemtjänst-
insatsen verkställs. Därför är det ofta lämpligt att den fasta omsorgs-
kontakten upprättar eller i vart fall deltar i arbetet med att upprätta 
och följa upp genomförandeplanen. Den fasta omsorgskontakten 
bör vara den som har bäst personlig kännedom om personen och 
vilka förutsättningar och önskemål hen har. Den fasta omsorgs-
kontakten kan också se till att genomförandet samordnas när en per-
son får insatser från mer än en utförare. 

För att arbeta på ett sätt som främjar hälsan och stödjer funk-
tionsförmågan hos personen kan andra professioner bidra i arbetet 
med att planera genomförandet av insatserna. Det kan t.ex. gälla att 
involvera arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att få stöd i 
bedömningar om hur insatser kan utformas så att de blir hälso-

145 Prop. 2017/18:106, Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, s. 18 f. 
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främjande och funktionsstödjande. Det kan finnas behov av dietist 
som stöd i hur man kan arbeta i måltidssituationer eller en logoped 
för stöd i frågor som rör kommunikation. 

Det kan dock finnas situationer när nämnden bör upprätta genom-
förandeplanen. Det gäller i de fall insatsen ska genomföras av en 
uppdragstagare som förordnas av nämnden, t.ex. en ledsagare eller en 
anhörigvårdare. Dessa personer bör dock delta i arbetet med planen. 

Genomförandeplanens innehåll 

Socialstyrelsen har rekommendationer om genomförandeplaner. 
Enligt det allmänna rådet bör det dokumenteras i en genomförande-
plan hur en insats ska genomföras. Enligt det allmänna rådet 
upprättas planen hos utföraren av insatsen med hänsyn tagen till den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Där anges också att 
planen bör upprättas med utgångspunkt från den beslutande nämndens 
uppdrag till utföraren. I det allmänna rådet anges även vad som bl.a. bör 
framgå av genomförandeplanen enligt följande. 

• vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut, 

• om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren, 

• vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet, 

• vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje 
aktivitet, 

• när och hur olika aktiviteter ska genomföras, 

• hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller 
andra huvudmän, t.ex. hälso- och sjukvården, 

• när och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i 
insatsen ska följas upp, 

• om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hän-
syn som har tagits till hans eller hennes synpunkter och önskemål, 

• vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta 
genomförandeplanen, 
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• när planen har fastställts, och 

• när och hur planen ska följas upp. 146 

Vi ställer oss bakom dessa rekommendationer, de beskriver väl vad 
en genomförandeplan bör innehålla. Men i lagen föreslår vi inte 
bestämmelser med så hög detaljeringsgrad. Vi gör dock tillägget i 
lagförslaget att planen ska ha utgångspunkt i personens individuella 
behov och förutsättningar. Planen bör beskriva hur insatser och 
aktiviteter ska genomföras för att främja personens hälsa och stödja 
hens funktionsförmåga. Det kan handla om att beskriva moment 
som personen kan utföra tillsammans med personalen med visst 
stöd. Det kan vara att planera insatsen så att en person som behöver 
få hjälp med att duscha kan få ta av sig plagg som hen klarar av själv. 
Eller att avsätta tid så att personen utför vissa moment vid mat-
lagning och städning med stöd av personalen. Det är viktigt att sätta 
upp mål tillsammans med personen som har insatser för att ta reda 
på vilket sätt som bäst kan stödja hälsa och funktionsförmåga utifrån 
personens intressen och önskemål. Målen behöver formuleras på ett 
konkret sätt som gör att de kan följas upp. 

De individuella intressena och önskemålen är också viktiga för att 
hitta rätt aktiviteter som kan främja personens hälsa och stödja 
funktionsförmågor. Det kan t.ex. vara lättare att motivera till fysiska 
aktiviteter om de är anpassade efter intresse som t.ex. dans eller 
promenader. Detsamma gäller för vilka sociala aktiviteter man föredrar. 

Omfattningen och innehållet i genomförandeplanen behöver an-
passas till insatsernas omfattning och komplexitet samt om de varar 
över en längre eller kortare tid. 

Delaktighet och självbestämmande 

Ett av syftena med en genomförandeplan är att den ska säkerställa 
att den person som ska få insatser utförda får möjlighet att vara 
delaktig och utöva självbestämmande i planeringen av hur och när 
insatserna ska utföras. Därför ska den enligt vårt förslag upprättas, 
följas upp och hållas aktuell tillsammans med den enskilde. Det kan 
finnas situationer när personen som planen gäller inte vill vara del-

146 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 
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aktig. Då måste detta naturligtvis respekteras. En genomförandeplan 
ska ändå upprättas eftersom den även är ett viktigt verktyg för att 
personalen ska kunna veta hur insatserna ska utföras på ett planerat 
sätt. 

Personer med nedsatt kognitiv förmåga kan ha behov av extra 
stöd för att kunna uttrycka sin vilja. Man behöver skapa goda förut-
sättningar för varje person att utifrån sina förutsättningar uttrycka 
sin vilja. Målet ska vara att maximera personens inflytande över de 
insatser som erbjuds. Uttryckssättet ”bästa tillgängliga vilja” innebär 
att man utgår från att en persons vilja kan vara av olika kvalitet. Alla 
kan ge uttryck för sin vilja – men viljan kan när den uttrycks – vara 
mer eller mindre stark. Hur stark viljan är kan bland annat bero på 
hur bra eller dåligt underbyggd den är. Exempelvis kan viljan stärkas 
om personen får nya erfarenheter av en viss insats eller ny kunskap 
som övertygar personen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vil-
jans kvalitet. Om den inte upplevs som tillräckligt stark är det viktigt 
att vara observant och ge stöd för att säkra viljan. Det kan till 
exempel handla om att följa upp eller stödja personen att utforska 
sin vilja. På Kunskapsguiden finns stöd som kan användas både vid 
handläggning av ärenden och vid arbete med genomförandeplaner 
för att personer ska kunna uttrycka sin bästa tillgängliga vilja.147 

Genomförandeplanen behöver formuleras så att det finns ut-
rymme för flexibilitet och handlingsutrymme vid utförandet av in-
satserna. Personen som har insatser behöver tillsammans med per-
sonalen kunna anpassa utförandet efter hur personen mår eller 
känner sig vid varje enskild tidpunkt. Forskning visar att villkor som 
medger en bra omsorgsrelation bl.a. är att både personalen och de 
äldre har ett handlingsutrymme i det vardagliga mötet; att det finns 
kontinuitet i omsorgsrelationen och tillräckligt med tid för att 
utföra uppgifterna.148 

Anhöriga och andra närstående 

Vi föreslår att anhöriga eller andra närstående ska ges möjlighet att 
delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och personen som får 
insatser inte motsätter sig det. Det finns flera skäl till att anhöriga 

147 Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, För bästa tillgängliga vilja. 
148 Szebehely, M, Stranz, A & Strandell, R, Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?, 2017. 
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eller annan närstående bör delta i planeringen. Ett skäl är den hel-
hetssyn som ska tillämpas i socialtjänsten. Personens hela livssitua-
tion bör beaktas vid planeringen och då kan anhöriga och andra när-
stående spela en viktig roll. Ett annat skäl är att om den person som 
har hemtjänstinsatser bor tillsammans med någon är det viktigt att 
beakta att den personen berörs i hög grad av de planerade insatserna 
och därför bör hen ha möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, behov 
och önskemål. Det är även viktigt att utreda i vilken utsträckning 
den anhörige eller närstående önskar delta i omsorgen. 

I vissa fall kan det dock vara olämpligt att någon anhörig eller 
annan närstående deltar i planeringen. Det kan t.ex. vara fallet om 
det framkommer att relationen mellan den enskilde och dennes när-
stående inte är god, eller om närståendes medverkan skulle försvåra 
planeringsarbetet. Det är personen själv som avgör vem eller vilka som 
hen vill ska delta som anhörig eller närstående. Om hen motsätter sig 
att en anhörig eller annan närstående deltar måste det respekteras. 

Undantag om en genomförandeplan är uppenbart obehövligt. 

Kravet på att upprätta en genomförandeplan är inte absolut. Om en 
genomförandeplan är uppenbart obehövlig behöver det inte upp-
rättas någon. Att det ska vara uppenbart obehövligt innebär att det 
som regel ska upprättas en genomförandeplan. Det kan dock finnas 
undantagssituationer, då det står klart att det inte behövs någon 
genomförandeplan. Det kan t.ex. redan finnas en genomförandeplan 
som upprättats hos en annan utförare. Det är då dock viktigt att 
planen gås igenom för att se om den behöver anpassas till en ny situa-
tion. Det kan även vara rimligt att underlåta att upprätta en genom-
förandeplan om det är en mycket begränsad insats under begränsad tid. 

Om en person endast har begränsade insatser som t.ex. ett trygg-
hetslarm kan det ändå finnas goda skäl att planera för vilka mål in-
satsen har, när och hur uppföljning ska ske för att ta reda på om 
målen uppfylls, eller om andra insatser behövs för att personen ska 
känna trygghet. Planens omfattning blir dock mindre (jfr ovan). 
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Uppföljning 

Uppföljning av genomförandeplanen behöver göras fortlöpande. Den 
enskildes situation kan ha förändrats. En uppföljning kan leda till att 
en ny ansökan om bistånd behöver göras. Det är inte alltid lätt att efter 
en första kontakt bedöma inriktningen och omfattningen av hjälp 
som behövs för att tillgodose behovet i ett längre perspektiv. För 
sköra äldre personer kan behoven skifta med mycket kort varsel. 
Uppföljning är därför viktigt. Här är den fasta omsorgskontaktens 
kontinuerliga relation till personen viktig för att upptäcka behov av 
förändringar i genomförandet och initiera en revidering av genom-
förandeplanen för att anpassa genomförandet av insatser till för-
ändrande behov eller förutsättningar. 

Det är också viktigt att fastställa när en uppföljning ska ske även 
om inga förändringar har identifierats. Hur lång tid som kan gå innan 
en uppföljning behöver göras kan inte anges med en bestämd 
tidsintervall som passar för alla. Att planen fortlöpande ska hållas 
aktuell innebär att den behöver ses över och revideras om personens 
behov, förutsättningar eller önskemål förändras. Men det behöver även 
göras planerade uppföljningar även om inga förändringar uppmärk-
sammats. Detta måste planeras och det bör finnas rutiner i kommunen 
om när sådan uppföljning ska göras. 

Ibland kan en uppföljning visa att de beviljade insatserna inte längre 
är tillräckliga eller fyller sitt syfte och leda till att biståndshandläggaren 
behöver kontaktas för en ansökan om andra insatser. Men även om så 
inte är fallet kan det vara en fördel att involvera biståndshandläggaren i 
uppföljningen för att även följa upp om stödet och hjälpen ges på ett 
sätt som var avsett. 

Insatser utan individuell bedömning av behov 

Socialnämnden får enligt 4 kap. 2 a § SoL erbjuda hemtjänst till äldre 
personer utan föregående behovsprövning. Vårt förslag om genom-
förandeplan gäller inte i de fallen. Skälet till det är att bestämmelsen 
i 4 kap 2 a § SoL syftar till att ge kommunerna möjlighet att bevilja 
insatser på ett enklare sätt, med mindre administration och med större 
utrymme till delaktighet och självbestämmande för den enskilde. Den 
äldre personen kan inom ramen för beslutet och de kommunala 
riktlinjerna välja vad hen vill ha utfört vid olika tillfällen. När kom-
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munen beviljar hemtjänstinsatser enligt den bestämmelsen finns 
ingen utredning om personenens individuella behov och förutsätt-
ningar att utgå ifrån.149 Kommunen ska i dessa fall följa upp de in-
satser som erbjudits. Utgångspunkten för uppföljningen är den äldre 
personens uppfattning om hur tjänsterna motsvarar kommunens 
riktlinjer hur tjänsterna förhåller sig till kravet på god kvalitet enligt 
3 kap. 3 § SoL och till värdegrunden såsom den kommer till uttryck 
i 5 kap. 4 § SoL. Utgångspunkten kan inte vara den äldre personens 
behov då dessa inte är bedömda. Men det ingår i uppföljningen att ta 
upp frågan om det behövs ytterligare bistånd. Med tiden kan personen 
ha fått behov av andra insatser än de som erbjuds utan individuell 
bedömning av behov. Då kan en ansökan enligt 4 kap. 1 § SoL och 
en utredning och bedömning av personens behov behöva göras för 
att personen ska få sina behov tillgodosedda. 

7.3.8 De beviljade insatserna behöver följas upp för att 
säkerställa att insatserna tillgodoser behoven 

Utredningens förslag: Socialnämnden ska följa upp om de insatser 
som beviljats tillgodoser de behov en person med insatser har. 
Uppföljningen ska även ske med utgångspunkt i insatsernas 
kvalitet enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen. 

Skäl för utredningens förslag 

Det finns inget uttryckligt krav på uppföljning i socialtjänstlagen, 
även om krav på en god kvalitet enligt förarbetsuttalanden förut-
sätter uppföljning.150 Det har visat sig att få kommuner följer upp 
resultatet av de insatser som ges. 151 Vi bedömer att insatserna inom 
äldreomsorgen behöver följas upp av socialnämnden för att säker-
ställa att de tillgodoser de behov personen med insatser har. 

Det kan vara svårt att utforma insatserna så att de verkligen möter 
den äldre personens behov vid en ny ansökan om insatser. Behovet 
av insatser varierar dessutom över tid. Förändringar av behoven över 

149 Prop. 2017/18:106, Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, s. 15 f. 
150 Prop. 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 93; Prop. 2005/06:115, 
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 118. 
151 SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst, s. 503. 
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tid behöver identifieras och fångas upp. Det kan vara särskilt svårt 
att hitta rätt innehåll och omfattning på insatserna när en person 
kommer hem från sjukhus med förändrade behov, t.ex. efter en 
stroke. 

Det finns exempel på modeller där insatserna inledningsvis är 
generösa och det inledande biståndsbeslutet begränsas till 3–4 veckor. 
Efter det görs en uppföljning och den äldre själv, omsorgspersonalen 
och biståndshandläggarna har då bättre förutsättningar att bedöma 
vilka insatser som behövs, eller inte behövs, på längre sikt och hur 
dessa ska utformas.152 

Biståndshandläggaren behöver följa upp personens tillstånd och 
resultatet av insatsen och dess kvalitet. Hur ofta uppföljning behöver 
ske avgörs från fall till fall. Det beror dels på hur personens livs-
situation ser ut, dels på behovet av stöd. Uppföljningen innebär att 
på nytt beskriva individens aktuella funktionstillstånd och jämföra 
det med de mål som satts upp för insatserna. Uppföljningen behöver 
också omfatta hur väl insatsen är utförd utifrån planering och beslut. 
En uppföljning bör även omfatta personens eller anhörigas upp-
fattning om insatsens kvalitet och hur insatsen påverkat individens 
upplevelse av livskvalitet, däribland om värdegrunden uppfylls. Sådana 
frågor kan avse bemötande, information och hur lätt det är att kontakta 
personalen, möjlighet att påverka och vara delaktig samt hur insatserna 
genomförts. Även den fasta omsorgskontakten bör involveras. 
Genom sin kännedom om personen har den fasta omsorgskontakten 
viktig information till biståndsbedömarens uppföljning, inte minst 
utifrån resultat av uppföljning av genomförandeplanen. 

Hur ett enskilt beslut ska följas upp behöver bestämmas med ut-
gångspunkt i vilken typ av insats det gäller och hur länge den ska pågå. 
Att använda standardiserade bedömningsmetoder såsom IBIC153 och 
BAS154 vid utredningen och därefter vid uppföljning av insatserna 
skapar förutsättningar för att kunna följa hur personens situation 
förändrats från utgångsläget. 

Vårt förslag på bestämmelse ställer inte upp något krav på med 
vilken frekvens som uppföljningar behöver göras. Det är upp till 
kommunen att fastställa det i sina lokala riktlinjer och rutiner. 

152 Akademikerförbundet SSR, Vägar till en god äldreomsorg, 2014. 
153 Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för 
att beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet. 
154 Bedömningsinstrumentet BAS (Behov av stöd) är ett formulär som biståndshandläggare 
kan använda för att bedöma äldre personers behov av stöd. 
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Om nya uppgifter om personens behov kommer fram under upp-
följningen kan det innebära att handläggaren behöver överväga om 
det förändrade behovet ryms inom pågående beslut. Om så inte är 
fallet innebär det att en ny utredning behöver göras, under förut-
sättning att personen som har insatser vill ha ett nytt beslut. 

7.3.9 Delaktighet, inflytande och information 

Utredningens förslag: Av äldreomsorgslagen ska framgå att be-
stämmelser om att insatser för den enskilde ska utformas och 
genomföras tillsammans med den enskilde finns i 3 kap. 5 § social-
tjänstlagen (2001:453). 

Bestämmelsen i 5 kap. 5 § fjärde stycket socialtjänstlagen 
(2001:453) om att den äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja 
när och hur insatserna ska utföras flyttas till äldreomsorgslagen. 

En ny bestämmelse föreslås om att en person ska få den 
information som behövs för att han eller hon ska kunna vara 
delaktig och ha inflytande i sitt ärende och de insatser som 
lämnas. 

Informationen ska beskriva 

1. handläggningsprocessen, 

2. planering, 

3. utförare av beviljade insatser, 

4. uppföljning, och 

5. fast omsorgskontakt. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig 
om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den 
lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen i 
den utsträckning som behövs. 

Om informationen inte kan lämnas till personen, ska den 
i stället, såvitt möjligt, lämnas till en anhörig eller annan när-
stående till honom eller henne. 
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Skäl för utredningens förslag 

Bestämmelsen i 3 kap. 5 § SoL som anger att socialnämndens in-
satser för den enskilde ska utföras och genomföras tillsammans med 
honom eller henne är av central och grundläggande betydelse för den 
enskildes delaktighet och inflytande. Detta bör synas även i äldre-
omsorgslagen. Det är även lättare för en läsare av lagen att se de 
bestämmelser som hänger samman i ett sammanhang. Därför före-
slår vi att det i äldreomsorgslagen görs en hänvisning till den bestäm-
melsen i SoL. 

Bestämmelsen i 5 kap. 5 § tredje stycket SoL som anger att en 
äldre person ska, så lång det är möjligt, kunna välja när och hur stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges, gäller enbart 
för äldre personer och vi föreslår därför att den flyttas till äldreomsorgs-
lagen. 

Delaktighet och inflytande förutsätter att den enskilde är välinformerad 

Vi föreslår en bestämmelse som ålägger socialnämnden att ge personer 
som ansöker om eller har insatser inom äldreomsorgen den infor-
mation som behövs för att de ska kunna vara delaktiga och utöva 
inflytande i sitt ärende i biståndshandläggningen och i utförandet av 
insatser. Det finns en ojämlikhet mellan handläggaren som är väl 
insatt i processen och den person som ansöker om insatser, kanske 
för första gången. Detsamma gäller för andra personalgrupper genom 
hela ärendets gång från beslut och till genomförande av insatserna. Ett 
informationskrav kan minska den ojämlikheten. Det kan även bidra 
till att jämna ut den ojämlikhet som kan riskera att uppstå mellan 
individer som är mer resursstarka och informerade, som har kunskap 
och vana att ta tillvara sina rättigheter, och de som inte är lika väl 
rustade att ta tillvara sina rättigheter. 

Att vara informerad är av avgörande betydelse för att kunna vara 
delaktig och ha inflytande i sitt ärende inom äldreomsorgen. Det kan 
också bidra till en känsla av trygghet att vara informerad om de olika 
delarna av handläggningen och vad som gäller och hur man kan utöva 
inflytande vid utförande av insatser. Att få information kan också bidra 
till att man upplever att man får ett bra och respektfullt bemötande. 

284 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

        
            

          
    

       
         

           
        

         
 

 

         
         

         
        

    

 

         
             

           
     

      
        

    
        

 
         

             
       

        
         

       
      

 
             

             
      

SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

I våra workshops med anhöriga och deras intresseföreningar formu-
lerade de ett område som ger värde för dem och deras närstående:155 

Jag får enkelt rätt stöd och hjälp in i systemet, och snabbt rätt stöd när 
jag behöver det. 

Deltagarna önskade att det ska vara lätt att förstå hur man får kon-
takt när det första behovet av stöd uppstår. Till exempel ska det vara 
lätt att hitta information från kommunen om vad det finns för stöd 
att få. Det system av omsorg och hälso- och sjukvård som finns 
måste även upplevas som begripligt ur den äldres eller den anhöriges 
perspektiv. 

Några citat från anhöriga under workshopen är: 

Jag vill känna att de initierar det jag behöver, för jag vet inte vad jag ska 
fråga efter. Jag behöver hjälp att tänka, få veta vad jag har rätt till. 

Jag har fått kämpa som ett djur, suttit i många telefonköer. Men nu har 
det blivit bättre … nu finns det mycket mer information på nätet. Men 
det måste finnas information på annat ställe med. 

Informationens innehåll och omfattning 

Informationens innehåll och omfattning ska enligt vårt förslag anpassas 
till vad som behövs för att personen ska kunna vara delaktig och ha 
inflytande i sitt ärende och över de insatser som lämnas. 

Kommunerna har generell information på internet som är till-
gänglig för den breda allmänheten och dem som söker sin informa-
tion där. För en person som ansöker om och får insatser inom äldre-
omsorgen behövs en mer anpassad information. 

Hänsyn behöver tas till personer som behöver få information på 
ett sätt som är anpassat till personens möjligheter att förstå den och 
de särskilda krav som språklagen och minoritetslagen ställer (se av-
snitt 7.1.3). Det gäller t.ex. den som har rätt att få använda sitt mino-
ritetsspråk eller rätt till teckenspråkstolk. Enligt förvaltningslagen ska 
en myndighet använda tolk och se till att översätta handlingar om 
det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myn-
digheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. En 
myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra 

155 Här används de benämningar som har etablerats för anhörigstöd. Dvs. den som ger omsorg 
benämns som anhörig och den som får omsorg benämns som närstående, till skillnad från 
övriga texter i betänkandet, se avsnitt 2.3.2. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som 
har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, 
höra eller tala.156 

Informationen och det sätt den förs fram på kan även behöva 
anpassas till personer som har kognitiva svårigheter. 

Information om handläggningsprocessen vid ansökan enligt 
4 kap. 1 § SoL eller 4 kap. 2 § SoL behöver ges till alla. Där behöver 
det beskrivas hur en utredning går till, vilka möten eller samtal som 
planeras, vilka underlag som behövs som grund för prövningen. 
Vidare behövs information om kommunikation samt om beslut och 
om möjligheten att överklaga. 

Om ansökan gäller insatser utan föregående behovsprövning i 
enlighet med 4 kap. 2 a § SoL behövs inte information om hur utred-
ningen går till eftersom utredningen enbart består av att ta reda på 
om personen uppfyller de kriterier för hemtjänst som kommunen 
fastställt i sina riktlinjer. Eftersom beslut enligt den bestämmelsen 
inte kan överklagas (de kan enbart prövas genom s.k. laglighetspröv-
ning) är det inte heller aktuellt att informera om överklagande. Det 
finns särskilda bestämmelser om information som ska lämnas vid 
ansökan om hemtjänst utan föregående behovsprövning. En förut-
sättning för att kommunen ska få erbjuda det är att personen har 
informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon 
kan påverka utförandet av insatserna, på vilket sätt kommunen följer 
upp insatserna och rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL.157 

När insatser beviljas behöver personen informeras om vem som ska 
utföra insatserna. Om kommunen tillämpar valfrihetssystem behöver 
information ges om hur det går till och vilka utförare som finns. 

Informationen behöver även beskriva vilken planering som ska 
göras, t.ex. genomförandeplan och individuell plan. Det behöver 
ingå information om hur personen och eventuella anhöriga eller andra 
närstående kan vara delaktiga och utöva inflytande vid upprättande 
och uppföljningar av planerna. Informationen behöver också beskriva 
rollen som fast omsorgskontakt och hens uppgifter. 

En person som beviljats insatser behöver även få information om 
hur det följs upp om de insatser man beviljats tillgodoser behoven 
och vem man kontaktar om man vill ha ändringar av insatserna. 

156 13 § FL. 
157 4 kap. 2 a § SoL. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Informationen ska lämnas skriftligen i den utsträckning som behövs. 
På så sätt kan den som fått informationen gå tillbaka i efterhand och 
t.ex. kontrollera vissa detaljer eller andra uppgifter. 

Det kan vara svårt att komma ihåg vilken information som gavs 
av kommunen i det första mötet i anslutning till att ansökan gjordes.158 

Existentiella och psykologiska aspekter i att behöva be om hjälp med 
sin dagliga livsföring och eventuell stress det kan innebära kan också 
påverka en persons möjlighet att vara delaktig och att ta emot infor-
mation. Möjligheten att vara delaktig och ta emot information kan 
även vara nedsatt om personen har bristande ork eller befinner sig i 
ett dåligt psykiskt tillstånd, t.ex. efter en sjukhusvistelse. Dessa 
aspekter behöver särskilt beaktas vid mötet med personen och 
informationen kan behöva anpassas till det. Skriftlig information kan 
i detta sammanhang vara en stor hjälp för den enskilde. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig 
om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den 
lämnade informationen. Ibland är det dock inte möjligt att försäkra 
sig om hur personen har förstått informationen. Det kan t.ex. gälla 
om hen har kognitiva svårigheter. I dessa fall kan det vara lämpligt 
att i stället lämna information till en anhörig eller annan närstående. 
När det gäller annat än generell information som inte innehåller 
personuppgifter måste man dock beakta om uppgifterna omfattas av 
sekretess och därför inte kan lämnas ut. 

7.3.10 En samordnad vård och omsorg 

Utredningens förslag: En individuell plan enligt 2 kap. 7 § social-
tjänstlagen (2001:453) och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) ska upprättas då en person flyttar in i ett sådant boende 
som avses i 8 § andra stycket denna lag, om den enskilde samtycker 
till det och det inte är uppenbart obehövligt. 

158 IVO, Med makt följer ansvar, kommunernas myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst, 
2016, s. 114. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

Skäl för utredningens förslag 

Vi föreslår att det förs in en bestämmelse om att en individuell plan 
enligt 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL som regel ska tas fram för 
personer som flyttar in i särskilt boende enligt 8 § andra stycket 
äldreomsorgslagen. De personer som i dag får plats i särskilt boende 
har oftast omfattande behov av såväl vård som omsorg. Det bör 
endast vara i undantagsfall som det är uppenbart att det inte behövs 
en samordning av olika insatser. 

För de personer som till övervägande del har sociala insatser från 
kommunen och relativt begränsade vårdbehov är behovet av en 
sådan individuell plan som rör insatser från båda huvudmännen möj-
ligen något mer begränsat. Vi bedömer dock att en individuell 
planering är nödvändig för att kunna arbeta med förebyggande och i 
vissa fall rehabiliterade insatser även om den individuella planens 
hälso- och sjukvårdsinnehåll i övrigt kan vara begränsat. 

En person som flyttar in på ett särskilt boende bedöms enligt våra 
förslag i princip alltid vara i behov av både vård och omsorg, och ska 
därför i samband med inflyttning på särskilt boende skrivas in i kom-
munens primärvård (se avsnitt 8.5.4 och 8.6.2). I samband med inskriv-
ning i kommunens primärvård bör det ingå att personen får genomgå 
en hälsoundersökning av en läkare för att identifiera den enskildes 
hälsotillstånd och eventuella vårdbehov, inklusive förebyggande insat-
ser. Rimligen har alla i vart fall behov av en återkommande uppföljning 
av sitt hälsotillstånd. Lämpligen planerar man då t.ex. när en sådan upp-
följning senast ska ske. Även en mycket begränsad planering kan vara 
värdefull. Som utgångspunkt bör det därför finnas behov av en indivi-
duell plan i de allra flesta fall (Se även avsnitt 8.6.2). 

7.3.11 Kontinuitet, trygghet och säkerhet 

Utredningens förslag: Det ska införas en bestämmelse i äldre-
omsorgslagen som anger att personers behov av kontinuitet, 
trygghet och säkerhet ska beaktas vid planering och organisering 
av verksamheten. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Skäl för utredningens förslag 

Kontinuitet, trygghet och säkerhet som kvalitetsaspekter 

Personers behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet behöver till-
godoses på ett bättre sätt än i dag. De mål som finns i socialtjänst-
lagen om social trygghet, värdegrund, att få leva och bo under trygga 
förhållanden och kravet på att insatserna i socialtjänsten ska vara av 
god kvalitet kan sägas innefatta krav på att tillgodose behov av konti-
nuitet, trygghet och säkerhet. Trots detta har stora brister beskrivits 
under lång tid i flera utredningar och rapporter. Vi bedömer därför 
att det finns behov av att särskilt lyfta fram förtydligade krav i 
lagstiftningen. 

Kontinuitet kan delas upp i tre olika kategorier: 

• personalkontinuitet – det är så få personer som möjligt som besöker 
den enskilde, 

• omsorgskontinuitet – hjälpen eller stödet ges på likartat sätt 
oavsett vem som kommer och 

• tidskontinuitet – hjälpen eller stödet ges vid ungefär samma tid 
varje gång. 

Vi avser framför allt personalkontinuitet i detta avsnitt men menar 
att personalkontinuitet kan bidra till omsorgkontinuitet eftersom 
personalen har bättre kännedom om hur personens hjälp och stöd 
ska ges om det finns en god personalkontinuitet. 

Många personer med äldreomsorg möter personal från olika verk-
samheter och utförare och från olika yrkesgrupper dagligen, t.ex. 
vårdbiträden, undersköterskor eller sjuksköterskor. Personalkonti-
nuiteten inom hemtjänsten har försämrats nationellt under perioden 
2007–2021. År 2021 mötte i genomsnitt en äldre person 16 olika indi-
vider ur hemtjänstpersonalen under en fjortondagarsperiod, jämfört 
med 12 individer år 2007. Det råder dock stor variation mellan kom-
munerna. 159 Personalkontinuiteten för personer i särskilda boenden 
mäts inte på samma sätt som i hemtjänsten. De skäl som finns för att 
sträva efter en god personalkontinuitet bör dock ha giltighet även på 
särskilda boenden. 

159 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

Att få stöd och hjälp av samma person eller några få personer ger 
bättre förutsättningar för att den äldre personen och personalen ska 
lära känna varandra. För de flesta känns det tryggare att få stöd och 
hjälp av personal som de känner igen och som de har byggt upp en 
ömsesidig relation till. Särskilt personer med komplexa vårdbehov 
och personer med demenssjukdomar har behov av individuellt an-
passade insatser som är förutsägbara. Att få möta samma personal 
eller ett mindre team under en längre period som känner till proble-
met hos personen kan inge en känsla av kontroll, säkerhet och trygg-
het. Personal som känner den enskilde kan skaffa sig en djupare 
kunskap och förståelse för personens individuella förutsättningar, 
behov och önskemål om hur stödet och hjälpen ska ges. Det ökar 
också möjligheterna att tidigt uppmärksamma ett försämrat hälso-
tillstånd hos den äldre. 160 

Kontinuitet är med andra ord en viktig kvalitetsaspekt. Kontinui-
tet, trygghet och säkerhet fungerar som kommunicerande kärl efter-
som kontinuitet bidrar till trygghet och säkerhet, såväl en känsla hos 
personen som får omsorg som en reell trygghet och säkerhet. Mot-
satsvis kan bristande kontinuitet skapa risker för tryggheten och 
säkerheten. En mindre grad av personalkontinuitet skapar större 
behov av tid till rutiner och dokumentation för att säkerställa om-
sorgskontinuiteten. Detta i sin tur riskerar att minska utrymmet för 
flexibilitet och handlingsutrymme för personalen. 

I samband med coronapandemin aktualiserades vikten av en god 
personalkontinuitet även för att undvika risk för smitta bland äldre, 
som är en särskilt sårbar grupp. Att personalen måste avstå från 
arbete på grund av symtom och sjukdom skapade extra utmaningar 
för personalkontinuiteten.161 

Planera och organisera för en ökad grad av kontinuitet, 
trygghet och säkerhet 

En planering som medger kontinuitet bidrar till bra förutsättningar 
för personalen och en bra arbetsmiljö. En hög personalomsättning, 
omfattande sjukskrivningar och höga sjuktal innebär att det finns ett 
stort antal vikarier och tillfälligt anställda inom hemtjänsten, vilket 

160 Jfr IVO, Äldre efterfrågar kontinuitet Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre – slut-
rapport 2013, 2013. 
161 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

försämrar förutsättningarna för en god personalkontinuitet. En 
viktig förutsättning för att åstadkomma bättre personalkontinuitet 
är att åstadkomma en arbetsmiljö och arbetsförhållanden som i för-
längningen bidrar till lägre sjukfrånvaro inom hemtjänsten. Utred-
ningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre har lämnat en rad rekommendationer för hur 
man bör få fler att vilja börja arbeta inom vården och omsorgen om 
äldre samt vad man behöver göra för att fler ska vilja fortsätta arbeta 
i verksamheterna.162 

För att förbättra förutsättningarna för en högre personalkonti-
nuitet behöver kommunerna även planera och organisera sitt arbete 
på ett bättre sätt. För öka kvaliteten för äldre personer och deras 
anhöriga eller andra närstående, men också för personalen. 

Kravet på att beakta behovet av kontinuitet, trygghet och säker-
het vid planering och organisation av verksamheten innebär att dessa 
aspekter tas med vid schemaläggning och när man organiserar per-
sonalen i team och enheter. 

Det finns ett antal exempel på kommuner som arbetat med att 
förbättra sin personalkontinuitet. Ett exempel som utredningen 
tagit del av är Kalmar kommun som har arbetat med att förbättra sin 
personalkontinuitet genom att deras hemtjänstenheter är indelade i 
mindre schemabärande arbetsgrupper. De har även en viss ”över-
anställning” av personal, som kan användas då det finns behov av 
vikarier. Det är dock personal som är knuten till och jobbar med 
avgränsade grupper, inte hela kommunen.163 Ett annat exempel där 
man organiserar personalen i mindre team eller grupper som ansvarar 
för ett visst mindre antal personer med omsorg för att öka kontinui-
teten är Emmaboda kommun.164 I Sundsvall arbetar man med en 
modell som kallas Skönsmomodellen där man också arbetar i mindre 
grupper och där personalen har ansvar för schemaläggning.165 

Stockholms stad har gjort en uppföljning av sitt arbete och 
konstaterat att det krävs både styrning och en god grundplanering i 
personalscheman, med flexibilitet för tillfälliga förändringar, för att 
åstadkomma en god personalkontinuitet. Underlag för att enkelt 

162 SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg. 
163 Kalmar kommun, dialogmöte 2021-04-13. 
164 Emmaboda kommun, Emmabodamodellen ett salutogent arbetssätt i äldreomsorgen, 2015. 
165 Daneryd, P, Skönsmons hemtjänst i Sundsvall – Ett framgångsexempel, 2015. 

291 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

      
  

        
        

           
       

          
        

          
         
    

     
      

         
     

      
     

 
        

      
      

  
         
         

            
          

  

   

   
        

   
      

 
         

              

 
          

En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

kunna följa upp personalkontinuiteten under året är också en viktig 
förutsättning.166 

Trygghet och säkerhet innefattar även andra aspekter än konti-
nuitet, som behöver beaktas i planering och organisering av verksam-
heten. Förslagen i detta betänkande samverkar och syftar till att stärka 
personers trygghet och säkerhet inom äldreomsorgen. Personalens 
omfattning och kompetens samt ledarskap är en sådan aspekt där 
utredningen föreslår krav på förbättrade förutsättningar för chefer 
inom omsorgen och ett krav på att det ska finnas personal med sådan 
kompetens och av sådan omfattning att målen och kraven i lag-
stiftningen kan uppfyllas, dvs. bl.a. krav på kontinuitet, trygghet och 
säkerhet. Förebyggande av fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i 
munnen kan också bidra till trygghet och säkerhet. Våra förslag som 
syftar till att öka personers delaktighet kan medföra en ökad känsla 
av trygghet och säkerhet om omsorgen blir begriplig och förutsebar 
och utgår från individuella behov och förutsättningar. Kravet på 
genomförandeplaner bidrar också till förutsättningar för omsorgs-
kontinuitet. 

Andra förutsättningar för trygghet och säkerhet kan handla om 
den fysiska miljön i särskilda boenden som t.ex. utformningen av 
lokaler och brandskydd. Det kan också handla om att planera och 
organisera verksamheten för att ha ett gott smittskydd. 

Kravet på kontinuitet, trygghet och säkerhet gäller även då verk-
samheten bedrivs av privata utförare. Kommunerna behöver då ställa 
upp krav på utförarna för hur detta ska uppfyllas i de verksamheterna, 
som t.ex. en viss grad av personalkontinuitet, samt följa upp efter-
levnaden. 

7.3.12 Fast omsorgskontakt 

Utredningens förslag: Bestämmelsen om fast omsorgskontakt 
för äldre personer med hemtjänst flyttas från socialtjänstlagen till 
äldreomsorgslagen. I bestämmelsen om fast omsorgskontakt i 
socialtjänstlagen införs ett undantag från tillämpning för dem 
som omfattas av äldreomsorgslagen. 

Av bestämmelsen i äldreomsorgslagen ska det framgå att även 
den som bor i en sådan boendeform som avses i 8 § andra stycket 

166 Stockholms stad, Kontinuitet inom hemtjänsten, Projektrapport från stadsrevisionen, 2018. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

den lagen ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska tillgodose 
den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad om-
sorg och samordning i boendet eller när hemtjänstinsatsen verk-
ställs, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Skäl för utredningens förslag 

Fast omsorgskontakt i hemtjänst 

Riksdagen har beslutat att en fast omsorgskontakt ska erbjudas 
personer som har hemtjänst.167 Lagändringarna träder i kraft den 
1 juli 2022. Den bakomliggande utredningens direktiv och förslag 
var avgränsade till att gälla äldre personer med hemtjänst och om-
fattade därmed inte samtliga personer som har beviljats hemtjänst, 
oavsett ålder, eller personer i särskilt boende. I likhet med ett flertal 
remissinstanser ansåg dock regeringen att samtliga kvinnor och män 
som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. 

Under utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten och i 
remissvar framfördes även synpunkter om att en fast omsorgs-
kontakt även bör erbjudas dem som bor i särskilt boende. Eftersom 
målgruppen som bor i särskilda boenden inte ingick i direktiven eller 
var den primära målgruppen för propositionens förslag föreslog inte 
regeringen att målgruppen skulle inkluderas.168 

Bestämmelsen om en fast omsorgskontakt är av central betydelse 
och en viktig del för förverkligandet och genomförandet av våra 
förslag till äldreomsorgslag. Det gäller bland annat förslagen om en 
personcentrerad omsorg, en genomförandeplan samt kontinuitet, 
trygghet och säkerhet i omsorgen. Därför föreslår vi att bestäm-
melsen i den del som rör äldre personer flyttas till äldreomsorgs-
lagen. Formuleringen i socialtjänstlagen behöver då ändras sa att den 
enbart gäller personer som inte omfattas av äldreomsorgslagen. 

167 Prop. 2021/22:116, En fast omsorgskontakt i hemtjänsten; Bet. 2021/22:SoU24 och Rskr. 
2021/22:269. 
168 SOU 2020:70, En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, s. 105; Prop. 2021/22:116, Fast omsorgs-
kontakt i hemtjänsten, s. 12 f. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

Fast omsorgskontakt behövs även för dem som bor i särskilda boenden 

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av 
trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning i 
boendet eller när hemtjänstinsatsen verkställs. Vi bedömer att fasta 
kontakter av denna typ har en central roll att spela bl.a. genom att 
bidra till trygghet när personkontinuitet i övrigt brister och även 
som naturlig partner till de fasta kontaktfunktioner som finns inom 
hälso- och sjukvårdsområdet (fast vårdkontakt och fast läkarkontakt, 
se även avsnitt 8.6.3 och 8.7.4). För att kunna bygga upp ett fungerande 
samarbete och samordning runt en enskild individ är det av stor vikt 
med tydliga ingångar och kontinuitet också mellan de olika involverade 
aktörerna. 

En fast omsorgskontakt är även central vid upprättande och 
uppföljning av genomförandeplanen. Det skiljer sig åt hur kommu-
nerna formulerar sina beslut om särskilt boende. I vissa kommuner 
anges vilka insatser som ska ges i boendet. I vissa kommuner anges 
inte insatserna, de ses som en del av verkställigheten av insatsen 
särskilt boende. Då inga insatser angivits i beslutet får genom-
förandeplanens beskrivning av hur och när insatserna ska ges en stor 
betydelse. 

Att fylla dessa funktioner bedömer vi därför är lika viktigt för 
personer i särskilt boende som med hemtjänst i ordinärt boende. 
Med ett gemensamt begrepp och beskrivning av rollen i både hem-
tjänst och särskilt boende bör det också bli tydligare för allmänheten 
vad man kan förvänta sig. 

Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska 

Enligt 3 kap. 3 d § SoL får endast den som har ett sådant bevis om 
rätt att använda yrkestiteln undersköterska som avses i 4 kap. 
5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) utses till fast omsorgskon-
takt.169 Socialtjänstlagens bestämmelser gäller även för äldreomsor-
gen och därmed blir kravet på att endast den som har ett bevis om 
rätt att använda yrkestiteln undersköterska har rätt till får utses till 

169 Enligt övergångsbestämmelser får den som vid ikraftträdandet av 3 kap. 3 d § är tillsvidare-
anställd med yrkestiteln undersköterska utses att vara fast omsorgskontakt, trots att han eller 
hon inte har fått bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska fram till och med den 
30 juni 2033. 
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fast omsorgskontakt gällande även för fast omsorgskontakt enligt 
vårt förslag. 

Personer i särskilda boenden, är oftast i behov av än mer stöd och 
hjälp än de som bor i ordinärt boende med hemtjänst. De kan även ha 
stora behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som behöver samordnas 
med omsorgen. Personer med demenssjukdom är en stor grupp av 
dem som bor i särskilt boende, de har särskilt stora behov av konti-
nuitet i sin vård och omsorg. Det kan innebära ett ännu större behov 
av en viss kompetens hos den som är fast omsorgskontakt. Det finns 
därför inte skäl att ha lägre kompetenskrav än de som anges i SoL, 
dvs. att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln 
undersköterska får utses som fast vårdkontakt. 

I samband med införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
har det diskuterats om även andra personalgrupper, såsom legiti-
merad hälso- och sjukvårdspersonal, skulle kunna fullgöra rollen fast 
omsorgskontakt. För att rätt kompetens ska användas på rätt plats 
och mot bakgrund av att den fasta omsorgskontaktens kärnkompe-
tens bör vara omsorgsarbete, vore det inte ändamålsenligt att utse 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till fasta omsorgskon-
takter. De behöver i större utsträckning arbeta med kvalificerade 
hälso- och sjukvårdsuppgifter (se även avsnitt 8.6).170 

I våra förslag i avsnitt 8.6.2 förväntas i stället legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal i kommunen fylla funktionen som fast vård-
kontakt (när det gäller den enskildes hälso- och sjukvård). I den 
rollen blir de en central samarbetspartner till den fasta omsorgskon-
takten, i ett samarbete där de bägge kontaktfunktionerna bidrar med 
sina respektive kompetensområden, utifrån den enskildes behov och 
önskemål. 

7.3.13 Uppföljning för kvalitetsutveckling 

Utredningens förslag: Det ska införas en bestämmelse i äldre-
omsorgslagen som anger att socialnämnden senast den 1 mars varje 
år ska upprätta en kvalitetsberättelse för äldreomsorgen. 

En kvalitetsberättelse ska innehålla en redogörelse för 

170 Prop. 2021/22:116, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, s. 24. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

1. hur arbetet med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten 
har bedrivits, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra kvaliteten, och 

3. vilka resultat som uppnåtts. 

Socialnämnden ska ta del av kvalitetsberättelserna tillsammans 
med de patientsäkerhetsberättelser som ska upprättas enligt 3 kap. 
10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) som avser hälso- och sjuk-
vård inom nämndens ansvarsområde. 

Kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelserna ska ut-
göra underlag för nämndens utveckling och säkring av äldreom-
sorgens kvalitet. 

Skäl för utredningens förslag 

Kvalitetsberättelse för att utveckla och säkra kvaliteten 

Vårt förslag om krav på kvalitetsberättelser syftar till att äldreom-
sorgen och dess kvalitetsutveckling ska uppmärksammas mer från den 
politiska ledningen i kommunen. Ansvariga för äldreomsorgen i 
kommunen behöver försäkra sig om tillräcklig insyn för att kunna 
uppmärksamma brister och förbättringsområden samt följa och 
styra kvalitetsutvecklingen i kommunen. Detta är något som lyfts 
fram i våra dialoger. Likaså har det bekräftats i våra dialoger med 
företrädare för kommuner som arbetar med kvalitetsberättelser att 
dessa är en nödvändig förutsättning för att ansvariga i nämnden ska 
kunna ta sitt ansvar för kvaliteten och dess utveckling. 

Kvaliteten inom äldreomsorgen behöver stärkas, det visar såväl 
rapporter som forskning (se avsnitt 7.1). Socialnämnden har enligt 
socialtjänstlagen ansvar för att systematiskt och fortlöpande ut-
veckla och säkra kvaliteten i verksamheten.171 Kravet på god kvalitet 
gäller både privat och offentlig verksamhet och för såväl myndig-
hetsutövning som övriga insatser.172 För att åstadkomma det är ett 
systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete centralt. Att arbeta 
med kvalitetsberättelser är ett sätt att arbeta systematiskt med att 

171 3 kap. 3 § SoL. 
172 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 51. 
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synliggöra verksamhetens kvalitet och vilka förbättringar som behöver 
göras för att nå upp till krav och mål på kvalitet i verksamheterna. 

I dag finns ett allmänt råd i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete som anger att den som bedriver socialtjänst bör 
upprätta en kvalitetsberättelse. Vi anser att alla socialnämnder inom 
äldreomsorgen behöver upprätta en kvalitetsberättelse. För att 
säkerställa detta behöver det ställas bindande krav i lag. Därför före-
slår vi att det införs ett krav på att socialnämnderna ska upprätta en årlig 
kvalitetsberättelse för äldreomsorgen. Ett bindande lagkrav möjliggör 
även nationella jämförelser, vilket efterfrågats i utredningens dialoger. 

Vad är kvalitet 

Vad som är kvalitet kan betyda olika saker i olika sammanhang. Det 
kan vara svårt att klart definiera och entydigt fastställa vad som är 
kvalitet i äldreomsorgen. I förarbetena till bestämmelsen om kvalitet 
angavs följande om kvalitet i äldreomsorgen. 

Socialtjänstens verksamhet för äldre skall präglas av respekt för den 
enskildes självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Detta 
förutsätter att omsorgs- och vårdinsatser utformas utifrån den enskildes 
individuella behov, förutsättningar och önskemål. Grundläggande för 
en individuell utformning av insatserna är en professionell och rätts-
säker behovsbedömning och att den enskilde får information om social-
tjänstens möjligheter till stöd och hjälp. God kvalitet i äldreomsorgen 
innebär att vid behovsbedömningen och i det dagliga arbetet uppmärk-
samma behov av sådana insatser som kan underlätta den dagliga livs-
föringen t.ex. hjälpmedel, bostadsanpassning och rehabilitering. En 
viktig kvalitetsaspekt inom äldreomsorgen är också att inbegripa an-
höriga i vårdplaneringen och erbjuda dem stöd i olika former. En väl 
fungerande samverkan inom socialtjänstens olika verksamheter och 
tillsammans med andra berörda organ i kommunen har stor betydelse 
för kvaliteten i äldreomsorgen. En sådan samverkan kan handla om allt 
från socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen till ett väl integrerat 
medicinskt och socialt synsätt i det dagliga vårdarbetet. Begreppet hel-
hetssyn ger uttryck för ett sådant integrerat synsätt där den enskildes 
behov av kontinuitet och trygghet alltid måste lyftas fram före de behov 
som organisationer och administration kan ställa. Vården mot och i 
livets slutskede är det område där olika vårdgivares och vårdnivåers sam-
verkan ställs inför stora krav och där god kvalitet i alla dess aspekter 
måste uppmärksammas. 
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God kvalitet i omsorg och vård av äldre förutsätter att den enskilde 
och/eller dennes företrädare ges ett verkligt inflytande över insatsernas 
utformning. Dessa bör planeras och genomföras i en förtroendefull 
samverkan med den enskilde och/eller dennes företrädare. Ett reellt 
inflytande handlar också om bemötande och om respekt för var och ens 
särart, vilja och önskemål. Ett gott bemötande kräver kunnighet, ly-
hördhet, inlevelseförmåga och empati – ett medvetet förhållningssätt. 
En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå god kvalitet i om-
sorgen om äldre är tillgången till personal med lämplig utbildning och 
kompetens samt ett tydligt och engagerat ledarskap. Genom att fort-
löpande beakta behovet av kompetensutveckling stärks möjligheterna 
att hålla en god kvalitet i socialtjänstens olika verksamheter.173 

De aspekter av vad som är kvalitet i äldreomsorgen överensstämmer 
väl med de aspekter som regleras i socialtjänstlagen (2001:453) och i 
vårt förslag till äldreomsorgslag. När vi i vårt förslag till bestämmelse 
använder begreppet ”kvalitet” avser vi att kraven och målen i social-
tjänstlagen och äldreomsorgslagen samt andra föreskrifter som 
gäller för äldreomsorgen uppfylls. Kvalitet har naturligtvis många 
fler dimensioner och verksamheterna sätter upp egna mål för kvalitet 
och utveckling som också bör följas upp och synliggöras i en kvali-
tetsberättelse, det innefattas dock inte i kraven i vårt förslag till 
bestämmelse. 

Vad ska en kvalitetsberättelse omfatta 

Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur arbetet med att systematiskt 
utveckla och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen har bedrivits, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra äldreomsorgens kvalitet, 
och vilka resultat som uppnåtts. 

Vårt förslag till bestämmelse reglerar inte i detalj vad kvalitets-
berättelsen ska innehålla eller omfatta. Ett systematiskt kvalitets-
arbete behöver dock omfatta vad som framkommit vid riskanalyser, 
egenkontroll och utredningar av avvikelser, utredningar om missför-
hållanden och lex Sarah-rapportering i enlighet med 14 kap. 3 § SoL 
och klagomål på verksamheten. Flera kommuner som upprättar 
kvalitetsberättelser redogör för sitt resultat i Socialstyrelsens öppna 
jämförelser och egna brukarundersökningar samt deras förändring 
över åren. Vidare är domar som gått nämnden emot och icke verk-

173 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 54 f. 
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ställda beslut viktiga områden att beskriva för att kunna bedöma och 
förbättra kvaliteten i verksamheten. 

Vanligt är också att man beskriver kommunens egna mål och mål-
uppfyllelsen för dem i kvalitetsberättelsen. Kvalitetsberättelsen kan 
även var ett dokument där egna mål, särskilda satsningar och priori-
terade områden för utveckling beskrivs och följs upp. 

I den fortsatta beredningen kan det också övervägas att ge relevant 
myndighet, i samarbete med SKR, ett uppdrag att ta fram stöd-
material, t.ex. i form av en mall. Det kan också övervägas om en sådan 
mall bör inkludera och struktureras utifrån de områden som ska ingå 
i NOK. 

Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetberättelse 

På hälso- och sjukvårdens område finns ett liknande krav om att 
vårdgivare senast den 1 mars varje år ska upprätta en patientsäker-
hetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har 
uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den 
som önskar ta del av den.174 

För att socialnämnden med sitt ansvar som huvudman ska få en 
sammantagen bild av kvalitet i såväl den sociala omsorgen som i den 
hälso- och sjukvård man ansvarar för föreslår vi att socialnämnden 
ska ta del av kvalitetsberättelserna tillsammans med de patientsäker-
hetsberättelser som ska upprättas och som avser hälso- och sjukvård 
inom nämndens ansvarsområde. Patienssäkerhetsberättelser ska 
upprättas av varje vårdgivare. I de fall det finns flera privata vård-
givare som kommunen har ett huvudmannaansvar för behöver 
nämnden ta del av de privata patientsäkerhetsberättelserna inom sitt 
ansvarsområde. Dessa ska enligt bestämmelsen i patientsäkerhets-
lagen hållas tillgängliga. 

Det finns exempel på kommuner som upprättar kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelser i ett samlat dokument. Att arbeta så ger 
goda förutsättningar för att se hur samverkan fungerar och kan 
utvecklas. 

174 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. 
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Kvalitetsberättelserna och patientsäkerhetsberättelserna ska ut-
göra ett underlag för nämnden för hur kvaliteten ska utvecklas. Det 
görs lämpligen genom att förbättringsområden identifieras och mål 
och strategier för kommande års utvecklings- och förbättringsarbete 
sätts upp. 

Som beskrivits i avsnitt 5.2.3 finns i vissa kommuner en funktion 
som kallas socialt ansvarig samordnare, förkortad SAS. Deras upp-
gifter ser olika ut i olika kommuner, men det är vanligt att upp-
gifterna liknar de som en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
ofta har kring uppföljning på övergripande nivå i kommunerna. I de 
kommuner som har en SAS och upprättar kvalitetsberättelser är det 
ofta SAS som tar fram underlaget till den. 

Ofta samverkar SAS med MAS:en i dagliga arbetsuppgifter. 
I många kommuner ingår de i en stab med ansvar för bl.a. upp-
följning av kvaliteten där de planerar sitt arbete gemensamt. I våra 
dialoger beskriver en del att de arbetar tillsammans med kvalitets-
och patientsäkerhetsberättelser. Ett samarbete mellan dessa profes-
sioner ger en styrka och goda förutsättningar i samverkan kring 
utredningar (lex Sarah, vårdskador och lex Maria) och även vid det 
övergripande kvalitetsarbetet. 

Vi anser att det är värdefullt att i socialtjänsten ha en kvalitets-
funktion liknande SAS. Det gäller dock för hela socialtjänsten och 
inte bara för äldreomsorgen. Regeringen bör därför överväga att ut-
reda frågan. 

7.3.14 Ledarskap 

Utredningens förslag: I äldreomsorgslagen ska regleras att chefer, 
som är den närmaste chefen för den operativa verksamheten i verk-
samheter som utför insatser inom äldreomsorgen, ska ges de förut-
sättningar som behövs för att de ska kunna utföra ett aktivt och 
närvarande ledarskap. 
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Skäl för utredningens förslag 

Ett aktivt och närvarande ledarskap 

Enligt utredningens bedömning behöver den närmaste chefen för 
den operativa verksamheten få bättre förutsättningar för att kunna 
utöva ett aktivt och närvarande ledarskap. Ett aktivt och närvarande 
ledarskap är en förutsättning för att vården och omsorgen ska kunna 
bedrivas med en god kvalitet. Cheferna har ansvar för en komplex 
verksamhet och ska tillsammans med medarbetarna uppnå de mål 
som ställs upp för verksamheten och arbeta för att kvaliteten i äldre-
omsorgen är god. Att skapa goda förutsättningar för cheferna att 
aktivt delta i ledning och utveckling av vården och omsorgen har 
avgörande betydelse för enskildas möjligheter att få insatser av god 
kvalitet. Att ledarskapet fungerar väl är av största vikt för kvaliteten 
och säkerheten i omsorgen. Det är även viktigt för arbetsmiljön. En 
hög sjukfrånvaro och hög omsättning av personal försämrar första 
linjens chefers möjlighet att stödja en god omsorgsrelation mellan 
de äldre personerna och personalen. Det är därför en viktig del i 
utvecklingen av äldreomsorgens kvalitet att cheferna får rätt förut-
sättningar och stöd för att kunna utöva ett aktivt och närvarande 
ledarskap. 

Vilka chefer avses? 

Med den närmaste chefen för den operativa verksamheten avser vi 
den chef som planerar och leder den dagliga verksamheten samt 
ansvarar för personal. Det överensstämmer med hur enhetschef 
inom äldreomsorgen beskrivs i den nationella yrkesklassificeringen: 

En verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, 
regiondirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan 
chefshierarki inom äldreomsorg. Planlägger och leder den dagliga verk-
samheten samt ansvarar för personal. 175 

Ett vanligt uttryck för denna chef är första linjens chef, ett uttryck 
som vi också använder i samma betydelse i detta betänkande. Denna 
benämning anser vi dock vara för otydligt formulerad för författ-

175 SCB, Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), I SSYK används begreppet landstings-
direktör, vilka numera kallas regiondirektör. 
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ningstexten. Vanliga titlar för den första linjens chef är verksamhets-
chef eller enhetschef. 

Den första linjens chef är i första hand chef för omsorgspersonal 
och sjuksköterskor, men det kan även vara rehabiliterande eller 
administrativ personal. De kan dessutom vara chefer för vaktmästare, 
köks-/ekonomipersonal och de arbetar gentemot många andra profes-
sioner såsom till exempel läkare, gode män, fastighetsskötare samt 
med personer som får hjälp och stöd från äldreomsorgen och anhöriga 
eller andra närstående.176 

De verksamheter som omfattas av bestämmelsen är verksamheter 
som utför insatser till enskilda, dvs. chefer inom hemtjänst och särskilda 
boendeformer och dagverksamhet. De som arbetar med biståndshand-
läggning eller annat omfattas alltså inte av förslaget till bestämmelse. 
Naturligtvis är det av vikt att även dessa chefer har goda förutsätt-
ningar att utöva ledarskap, men det är framför allt för chefer som 
verkar i hemtjänsten och särskilda boenden som brister och problem 
beskrivits. Därför bedömer vi att det är i dessa verksamheter som det 
behövs lagreglering om chefers förutsättningar och att en lämplig 
avgränsning för bestämmelsen är verksamheter som utför insatser 
inom äldreomsorgen. 

Det förekommer olika sätt att organisera och fördela ansvar och 
arbetsuppgifter. Ibland finns även gruppledare eller andra funktioner 
som kan ha en del av de uppgifter som vi beskriver. Oavsett hur man 
fördelat eller delegerat ansvar avser vi i den föreslagna bestämmelsen, 
den chef som har det övergripande ansvaret för den operativa verk-
samheten, planering och ledning av den dagliga verksamheten och 
personalansvar. 

Innebörden av ett aktivt och närvarande ledarskap. 

Att vara chef inom äldreomsorgen är ett komplext uppdrag. Chefer 
inom vård och omsorg har krav på effektivitet och kvalitet. De har i 
uppdrag att genomföra sina uppgifter på ett kostnadseffektivt sätt. 
Det är även chefernas ansvar att verksamheten bedrivs så att äldre 
personer och deras anhöriga och andra närståendes behov och för-
väntningar möts, dvs. en god kvalitet i omsorgen. Ofta är chefen 

176 Vision, Tid att leda. En kunskapsöversikt om hur chefskap påverkar äldreomsorgens kvalitet, 2014. 
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även direkt involverad i det dagliga arbetet.177 Chefens ansvar för perso-
nalfrågor inkluderar handläggning av exempelvis nyrekryteringar, an-
ställningar, omplaceringar, utbildning och handledning, men även med-
arbetarsamtal, lönesamtal och arbetsmiljöfrågor.178 

Det vi avser med ett aktivt och närvarande ledarskap handlar fram 
allt om att kunna ge stöd och ledning till personalen. Det innebär 
bl.a. att chefen ska kunna: 

• leda och samordna arbetet mot målet att bedriva arbetet med god 
kvalitet, 

• ge handledning och metodstöd, 

• säkerställa nödvändig utbildning, fortbildning och kompetens, 

• återkoppla till medarbetarna och 

• skapa en god arbetsmiljö. 

Det nämnda är exempel på uppgifter och är inte avsett att vara en 
uttömmande beskrivning. De uppgifter som ingår i ett aktivt och 
nära ledarskap kan variera bl. a. utifrån vilken typ av verksamhet som 
chefen ansvarar för. I fokus är vad som behövs för att stödja och leda 
medarbetarna så att den omsorg som chefen ansvarar för kan be-
drivas med en god kvalitet. För att detta ska vara möjligt behöver 
den första linjens chef få de förutsättningar som krävs för att kunna 
utöva ett aktivt och närvarande ledarskap. 

Förutsättningar för att utöva ett aktivt och närvarande ledarskap 

Utredningen bedömer att huvudmännen, dvs. socialnämnderna i 
egenskap av arbetsgivare eller beställare av äldreomsorg i enskild 
regi, behöver arbeta aktivt för att möjliggöra ett aktivt och när-
varande ledarskap. I detta ligger bl.a. att första linjens chefer får ett 
rimligt antal medarbetare att ha chefsansvar för. Eftersom kom-
munerna är ansvariga för äldreomsorgen finns det stora variationer 
inom landet och det finns många särskilda boenden och hemtjänst 
som fungerar bra. Trots variationerna finns det vissa typiska struk-

177 Socialstyrelsen, Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen?, 2006. 
178 Vision, Tid att leda. En kunskapsöversikt om hur chefskap påverkar äldreomsorgens kvalitet, 2014. 
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turer som kännetecknar verksamheten och som skapar återkom-
mande problem.179 

Kartläggningar visar att den första linjens chefer inom äldreom-
sorgen ofta har chefsansvar för alltför många medarbetare för att de 
ska kunna anses ha rimliga förutsättningar för ett aktivt och när-
varande ledarskap (se även avsnitt 7.1.7).180 Vi delar denna bild. 

Tidigare rapporter och utredningar har föreslagit en övre gräns 
eller ett spann som ett målvärde för hur många medarbetare som är 
ett rimligt antal per chef. De överensstämmer med den rekommen-
dation som Utredningen Nationell samordnare för kompetensför-
sörjning inom vård och omsorgs om äldre la fram i sitt betänkande. 
Den utredningen rekommenderade att arbetsgivare inom vården och 
omsorgen om äldre sätter ett tak för antalet medarbetare som den 
verksamhetsnära chefen med personalansvar ska ansvara för. Deras 
rekommendation är ett att sådant tak bör ligga i ett spann mellan 
20–30 medarbetare.181 

Utredningen delar de tidigare gjorda bedömningarna, men anser 
att en lagstiftning som är mycket detaljerad över hur mål ska uppnås 
riskerar att bli inaktuell i snabbare takt p.g.a. samhällsförändringar 
och utveckling av arbetssätt och metoder. En detaljerad lagstiftning 
lämnar inte heller samma utrymme för kommuner och verksamheter 
att utveckla verksamheten genom att finna olika sätt att svara mot 
mål och krav i lagstiftningen. Vi anser inte att det är lämpligt att i 
lagstiftning sätta upp ett tak för antal medarbetare. Socialtjänstlagen 
och vårt förslag till äldreomsorgslag är till största delen av mål- och 
ramlagskaraktär, och innehåller inte bestämmelser av en sådan detal-
jeringsgrad. Ett annat skäl till en mer övergripande mål- och ramlag-
stiftning är att förutsättningarna och omständigheterna skiljer sig åt i 
olika verksamheter. 

I en enkät som vårdanalys gjort svarade flera av enhetscheferna 
inom hemtjänsten att en för liten arbetsgrupp kan göra det svårare att 
planera och lägga scheman. Flera chefer menade att de skulle klara av 

179 Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS), Äldreomsorgens ständiga förändringar – om 
organisation, arbetsmiljö och ledarskap, 2021. 
180 SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre, s. 198; SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 250; Vård- och 
omsorgsanalys, Läget för ledarna – Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård 
och omsorg, s. 52. 
181 SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre, s. 197; Socialstyrelsen, Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och 
omsorgen?, 2006, s. 36; SOU 2017:21, Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för 
äldre personer, s. 418. 
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att ha stora personalgrupper om de i stället fick hjälp med admi-
nistrativa uppgifter. Forskning visar också att lämplig storlek på 
personalgruppen beror på komplexiteten och variationen i chefernas 
och medarbetarnas arbetsuppgifter samt vilken typ av produktion 
eller verksamhet som organisationen ägnar sig åt.182 

Det kan t.ex. vara skillnad mellan första linjens chefers möjlig-
heter att stödja och styra medarbetarna mellan särskilda boenden 
och hemtjänst. I ett särskilt boende är personalen samlad, vilket ger 
andra möjligheter till planerad och förutsägbar tillvaro och personlig 
kommunikation med medarbetare. I hemtjänsten är medarbetarna 
spridda, vilket kan riskera leda till ad hoc-lösningar. Vissa chefer 
ansvarar för flera enheter eller geografiskt spridda arbetsplatser, vilket 
innebär särskilda utmaningar för att kunna utöva ett närvarande 
ledarskap. 

Vi föreslår en bestämmelse som innebär ett krav på socialnämnden 
att säkerställa att första linjens chefer får de förutsättningar som krävs 
för att kunna utföra ett aktivt och närvarande ledarskap. Det ger en 
ökad tydlighet om kommunernas ansvar, men också ett utrymme för 
en anpassning till de lokala förhållandena och den specifika verksam-
hetens karaktär och behov. 

Att skapa de nödvändiga förutsättningarna som krävs för att 
möjliggöra ett aktivt och närvarande ledarskap innebär ofta att 
arbeta med flera olika lösningar. Organisatoriska och strukturella 
förutsättningar behöver skapas för att första linjens chefer ska kunna 
arbeta för en ökad kvalitet inom äldreomsorgen, i samverkan med 
personalen och dem som verksamheten berör. Det handlar om att se 
över situationen så att kraven på och resurserna till chefen är i balans. 

Förekomsten av krav och resurser påverkar chefernas arbets-
situation och förutsättningar. Framför allt har bättre stödfunktioner 
lyfts som underlättande för chefer att vara närvarande.183 Som exempel 
på viktiga resurser kan nämnas stöd från ledning, stödfunktioner som 
IT, HR och administration samt ekonomi och stöd från chefs-
kollegor. Det kan handla om administrativt stöd som en assistent 
eller samordnare som bistår i planering av insatser och schemalägg-
ning. Andra exempel på hjälpsamt stöd för chefer är stöd med per-

182 Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna – Förutsättningar för ledarskapsutveckling i 
kommunal vård och omsorg, 2021. 
183 SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg, s. 189. 
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sonaladministrativa uppgifter som att hantera intyg, avtal och 
anställningsbevis men även att dokumentera och rapportera statistik. 

Den höga förekomsten av sjukskrivningar och psykisk ohälsa 
medför ett behov av stöd och handledning i både svåra samtal och 
frågor om rehabilitering för att kunna axla det ansvaret. Stöd från 
ledning och andra chefer har i tidigare studier visat sig vara viktigt 
för att skapa hållbara förutsättningar för cheferna. Det kan handla 
om att kunna diskutera personalfrågor, prioriteringar och verksam-
hetsrelaterade problem, men också att få feedback på chefsinsatser. 
Forskning har också visat att nätverk och mentorskap kan fungera 
väl för att ge cheferna stöd. Det är viktigt med en verksamhetsnära, 
reflekterande och respektfull kommunikation mellan överordnade 
och stabs- och personalfunktioner. Det är också viktigt med en 
strategiskt utformad introduktion av chefer och en fortsatt kompe-
tensutveckling med ett tydligt genomtänkt budskap och tydliga 
mål.184 

Om kommunen har lämnat över utförande av äldreomsorg till 
privata utförare behöver kommunen se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. Dvs. ge första linjens chefer de förutsätt-
ningar som behövs för att de ska kunna utföra ett aktivt och när-
varande ledarskap. Det sker i huvudsak genom krav som ställs i 
förfrågningsunderlaget och i de avtal som tecknas med de privata 
utförarna. Kommunen ska också kontrollera och följa upp att verk-
samheten uppfyller kraven. (Se avsnitt 5.1.3.) 

Det krav som förs in om ledarskapet i äldreomsorgslagen kan sedan 
vidareutvecklas i en förordning om den nationella ordning som föreslås 
(se avsnitt 7.3.18), genom mer utvecklade riktlinjer om vad ett aktivt 
och närvarande ledarskap innebär och kräver för förutsättningar. 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera och 
bedöma förutsättningarna att införa en lämplig övre gräns för antalet 
anställda per första linjens chefer inom särskilda boenden för äldre 
och hemtjänst i äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 
1 mars 2023.185 

184 Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna – Förutsättningar för ledarskapsutveckling i 
kommunal vård och omsorg, 2021. 
185 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, m.fl. 
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7.3.15 Personal, bemanning och kompetens 

Utredningens förslag: Det ska införas en bestämmelse i äldre-
omsorgslagen som anger att i verksamheter som utför insatser 
inom äldreomsorgen ska det finnas den personal som behövs för 
att insatserna ska kunna utföras i enlighet med de mål och krav som 
gäller för verksamheten enligt denna lag och socialtjänstlagen 
(2001:453). 

Skäl för utredningens förslag 

Tillräckligt med personal med rätt kompetens är en förutsättning 
för en vård och omsorg av god kvalitet. 

Utredningen föreslår att det anges i äldreomsorgslagen att det ska 
finnas den personal som behövs för att kunna bedriva en verksamhet 
som uppfyller de krav och mål som uppställs i socialtjänstlagen och 
i äldreomsorgslagen. Med detta avses såväl tillräckligt med personal 
som personal med rätt kompetens. Att ha ett tillräckligt antal personal 
i verksamheten för att kunna leva upp till de krav och mål som ställs i 
lagstiftningen bedömer vi är en självklar förutsättning redan i dag. 
Det är dock viktigt att detta tydliggörs i lagtexten på samma sätt som 
för hälso- och sjukvården och i LSS-verksamhet. 

I 5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, 
anges att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det 
finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för 
att god vård ska kunna ges. Med den personal som behövs avses där 
såväl personalens antal som kompetens.186 I 6 § lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, anges 
att det ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och 
en god service och omvårdnad skall kunna ges. 

I SoL finns krav på att det ska finnas personal med lämplig utbild-
ning och erfarenhet.187 Det uttrycks dock inte något krav i lagtexten 
på att det ska finnas ett tillräckligt antal personal. Enligt vår bedöm-
ning bör det framgå av lagtexten i äldreomsorgslagen att behovet av 
personal gäller både kompetens och antal på liknande sätt som i HSL 
och LSS. Personalen inom äldreomsorgen är central för att tillgodose 

186 Prop. 1995/96:176, Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 103. 
187 3 kap. 3 § och 5 kap. 4 § SoL. 
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de äldres behov av insatser av god kvalitet. En adekvat bemanning med 
personal med rätt kompetens är avgörande för vilken kvalitet om-
sorgen får. Som redogjorts för tidigare, i avsnitt 7.1.7. så finns ett 
omfattande antal rapporter, bland från IVO, som visar hur både brist 
på adekvat kompetens och brist på bemanning medfört att vård och 
omsorg inte kunnat ges med god kvalitet. En avhandling som 
undersökt hur undersköterskors arbetsförhållanden på äldreboenden 
påverkar omvårdnaden visar att undersköterskors pressade arbets-
situation medför att den kroppsliga omvårdnaden sker i ett så högt 
tempo att det kan leda till sänkt välbefinnande för äldre, skapa sam-
vetsstress hos undersköterskor och försätta anhöriga i en ambivalent 
situation, som inte motsvarar vad de väntade sig när den äldre flyt-
tade till vård- och omsorgsboende.188 

Utöver utbildning behöver det enligt vår bedömning ske en 
grundläggande introduktion för dem som anställs i äldreomsorgen. 
Det behövs dessutom en kontinuerlig fortbildning och kompetens-
utveckling i verksamheten för att säkerställa kvaliteten i omsorgen. 

Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt 
och skriftligt är en grundförutsättning för att personalen ska kunna 
utföra arbetet inom äldreomsorgen på ett säkert sätt. Ett flertal 
rapporter vittnar dock om brister i språkliga kompetens hos personal i 
äldreomsorgen (se avsnitt 7.1.7). Arbetsgivare i äldreomsorgen måste 
ställa krav vid rekrytering, utifrån verksamhetens behov av kvalitet och 
kompetens. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om 
grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens 
omsorg om äldre anges att personalen bör ha förmåga att förstå, tala, 
läsa och skriva svenska. 

Regeringen har lämnat i uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett 
stöd för att underlätta för verksamheterna att bedöma vilka kunskaper 
i svenska språket som personalen behöver för arbetsuppgifter inom 
den del av äldreomsorgen som avser kommunernas socialtjänst. 
Genom stödet ska verksamheterna få vägledning i bedömningen av 
om personalen har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för 
aktuella arbetsuppgifter. Stödet ska vara frivilligt för verksamheterna 
att använda. Språkbedömningsstödet är främst tänkt att användas vid 
nyrekrytering av personal men ska också kunna användas vid bedöm-
ning av om befintlig personal har behov av att stärka sina kunskaper i 
det svenska språket. Uppdraget ska redovisas den 28 februari 2023. 

188 Holmberg, B, Äldre i centrum 3/202, Att vilja men inte kunna. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Vårt förslag på bestämmelse riktar sig enbart till de verksamheter 
som utför insatser i äldreomsorgen, det vill säga sådana insatser som rör 
stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. De som har dessa uppgifter är 
omsorgspersonal som undersköterskor, specialistundersköterskor och 
vårdbiträden. Vårt förslag reglerar dock inte vilka yrkeskategorier som 
ska finnas i verksamheten, och inte heller anställningsform. 

Med uttrycket ”den personal som behövs” avser vi att det ska 
finnas ett tillräckligt antal personal och att personalen ska ha rätt kom-
petens för att utföra insatserna i enlighet med lagstiftningens krav och 
mål. De krav och mål som ska uppfyllas är de som gäller enligt 
lagstiftningen som reglerar äldreomsorgen i SoL och äldreomsorgs-
lagen, bl.a. att insatserna ska vara av god kvalitet och att enskildas 
behov av kontinuitet, säkerhet och trygghet kan beaktas vid planering 
och organisering av verksamheten. Det innebär bl.a. även att kunna 
ha ett förebyggande perspektiv och en hälsofrämjande, funktions-
stödjande inriktning, att kunna uppfylla värdegrundens krav och att 
kunna ge en omsorg som utgår från individens behov och förut-
sättningar. 

Tillräckligt antal personal 

Vad som är en lämplig bemanning har diskuterats under lång tid. Det 
har framförts önskemål i våra dialoger om att föreslå bestämmelser i 
lag om lämpliga spann eller nyckeltal för bemanning. Det är enligt 
vår bedömning inte möjligt eller lämpligt att i lagstiftning ange ett 
antal personal som är generellt tillräckligt. Det måste avgöras från 
fall till fall utifrån behoven och förutsättningarna i verksamheten. 
Behoven av personal är beroende av många faktorer såsom personalens 
erfarenhet, omsorgsbehov hos de äldre personerna, ledarskap, mandat 
och uppdrag, utbildning etc. Utredningen ser att det är lämpligt att ta 
fram planeringsverktyg som kan användas lokalt, där alla väsentliga 
faktorer kan vägas in. Att reglera antal personal och utbildningsnivå 
i lag är alltför trubbigt och därmed inte ändamålsenligt. 

Det finns inte någon vedertagen norm för hur vi kan mäta vård-
och omsorgsbehov och vad som utifrån det är en lämplig bemannings-
grad. En grupp där behoven av en tillräcklig bemanning är av särskild 
betydelse är personer med demenssjukdom eller demensliknande 
tillstånd. De behöver i regel omfattande vård- och omsorgsinsatser, 
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dygnet runt. De behöver ofta hjälp av personalen vid oro och för 
personlig omvårdnad. Vissa personer kan inte lämna sängen utan 
hjälp av personal, andra vandrar runt nattetid. 

Hur mycket personal som behövs i en verksamhet är även 
avhängigt andra förutsättningar än vård- och omsorgsbehov, som t.ex. 
personalens kompetens, förekomsten av legitimerad hälso- och sjuk-
vårdpersonal, arbetssätt, lokalers utformning och tillgång till tek-
niskt stöd m.m. Hur mycket personal som behövs behöver därför 
kunna anpassas till lokala förutsättningar och vara en fråga som 
huvudmännen och enskilda utförare av insatser ansvarar för. Att 
reglera antal personal i lag skulle inte vara ändamålsenlig styrning och 
inte heller lämna utrymme till kommunerna att anpassa bemanning 
efter alla de förutsättningar som ska vägas in. 

Behovet av planeringsverktyg 

Utredningen har övervägt möjligheten att ta fram ett planerings-
verktyg som stöd för att beräkna vilken bemanning som behövs. 
Givet att det saknas en tydlig norm för hur vård- och omsorgsbehov 
ska mätas, finns det ingen given grund att utgå ifrån och det har inte 
funnits utrymme inom ramen för vårt uppdrag att ta fram ett sådant 
stöd. I våra dialoger har det uttryckts ett behov av planeringsverktyg 
för att ge de som bedriver verksamhet i äldreomsorgen stöd för att 
beräkna vilken bemanning som behövs i verksamheten. 

I förordningen om den nationella ordning för kvalitetsutveckling 
i äldreomsorgen som föreslås kan lagstiftningens krav och mål 
konkretiseras och tydliggöras. I vårt förslag till modell för en förord-
ning förutsätts att de bestämmelser som tas fram där enbart gäller 
verkställighet av lag och därmed inte tillför något väsentligt nytt (se 
avsnitt 7.3.18). Det kan t.ex. handla om kontinuitet, trygghet och 
säkerhet vid planering och organisering av verksamheten. Det kan 
medföra en ökad tydlighet i vilka resurser i form av bemanning som 
krävs och också utgöra ett underlag för att utarbeta ett planerings-
verktyg. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Välfärdsteknik 

Välfärdsteknik kan bidra till en persons självbestämmande och sam-
tidigt till att behov av trygghet och omsorg tillgodoses. Välfärds-
teknik kan även bidra till minskad stress och ökade möjligheter att 
fokusera på äldre med ett större omsorgsbehov för personalen. 
Användningen av välfärdsteknik kan innebära att personalen avlastas 
från rutinmässiga arbetsuppgifter. På så sätt kan äldreomsorgen 
effektiviseras. Det kan även medföra en förbättrad arbetsmiljö för 
personalen att kunna slutföra sina arbetsuppgifter med mindre stress 
och med minskad oro för att något ska ha hänt när personalen inte 
är där eller inte kommer att vara där under viss tid.189 

Samla kompetens genom teambaserade arbetssätt 

Ett sätt att stärka den sammantagna kompetensen är enligt vår 
mening att samarbeta i interprofessionella team. Det stärker också 
samverkan mellan olika professioner. Arbetssättet gagnar både den 
äldre personen, anhöriga eller andra närstående och personalen. Det 
är ett arbetssätt som redan används på flera håll i landet. Vård och 
omsorg om äldre behöver beaktas som ett arbete där både teoretisk 
och praktisk kunskap behövs, ett arbete som utvecklas nära den äldre 
personen. Äldreomsorgen har även benämnts som ett erfarenhets-
yrke, dvs. där man tillägnar sig kunskap över tid och genom praktisk 
träning. I teambaserat arbete kan både teoretiska och praktiska kun-
skaper tas tillvara och berika varandra.190 

Enligt Socialstyrelsen är kunskapen om behoven hos personer med 
demenssjukdom otillräcklig hos alla yrkeskategorier inom social-
tjänsten och hälso- och sjukvården. Kunskapsbristerna är ett hinder 
för att utveckla diagnostik och läkemedelsbehandling. Dessa gör det 
också svårare att tidigt upptäcka kognitiv svikt, utveckla omsorgen 
och höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom.191 

I den nationella strategin för omsorg om personer med demens-
sjukdom anges att en viktig förutsättning för att kommuner och 
regioner ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet är att 
verksamheterna är bemannade med medarbetare med rätt kompetens. 

189 Ds 2022:4, Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, s. 21. 
190 Ds 2022:4, Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, s. 159. 
191 Socialstyrelsen, En nationell strategi för demenssjukdom. Underlag och förslag till plan för 
prioriterade insatser till år 2022, 2017. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

För att långsiktigt trygga verksamheter i välfärden behöver arbetsför-
delningen mellan olika yrkesgrupper ses över och medarbetarnas 
kompetens tydligare värderas och användas.192 

Socialstyrelsen ska enligt ett regeringsuppdrag ta fram ett kunskaps-
material som behandlar teambaserat arbetssätt i arbete med äldre per-
soner som har sammansatta behov i enlighet med förslaget från den 
nationella samordnaren för en hållbar kompetensförsörjning inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52). 
Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Regerings-
kansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2023.193 

Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens 
omsorg om äldre 

Som beskrivits i avsnitt 5.2.5 utfärdade Socialstyrelsen 2011 allmänna 
råd med rekommendationer om kompetens till stöd för tillämpningen 
av bestämmelsen om lämplig utbildning och erfarenhet i 3 kap. 3 § 
andra stycket SoL. De allmänna råden gäller för den personal som i sin 
yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL. 194 

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre rekommenderade i sitt betänkande 
regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag se över de allmänna råden 
för att säkerställa att de är ändamålsenliga. De menar även att Social-
styrelsens kompetensmål för undersköterskor som publicerades 
2021 utgör en god grund i det arbetet.195 Vi instämmer i den bedöm-
ningen. 

En eventuell översyn av de allmänna råden skulle enligt vår 
mening behöva samordnas med framtagande av den nationella ord-
ningen för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen som vi föreslår (se 
avsnitt 7.3.18). Där kan förtydligas vad som ska anses vara en till-
räcklig kompetens inom olika områden för att äldreomsorgen ska 
kunna utföras med en god kvalitet. 

192 Regeringen (Socialdepartementet), Nationell strategi för omsorg om personer med demens-
sjukdom, s. 11. 
193 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Socialstyrelsen, S2021/04973(delvis) 
S2022/02422. 
194 Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. 
195 SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg, s. 167. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

7.3.16 Stöd till anhöriga och andra närstående 

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL om att 
socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer 
som vårdar eller stödjer en närstående äldre person ska föras in i 
äldreomsorgslagen och ordalydelsen uppdateras avseende begrepp 
och målgrupper. 

Bestämmelsen i SoL ändras så att den enbart omfattar dem 
som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller 
en yngre person med en funktionsnedsättning. 

En ny bestämmelse föreslås i äldreomsorgslagen om att social-
nämnden i sin uppsökande verksamhet ska informera om det stöd 
som erbjuds dessa personer i kommunen. 

Skäl för utredningens förslag 

Anhöriga och andra närstående har en viktig roll och står för en stor 
del av vården och omsorgen om äldre i Sverige. Socialnämnden har 
ett ansvar för att erbjuda stöd till dem enligt 5 kap. 10 § SoL. Vi 
föreslår ett nytt krav om information om stödet. 

Vi bedömer vidare att bestämmelsen som avser socialnämndens 
skyldighet att erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer en 
närstående äldre person bör finnas i samma lag som vårt förslag till 
ny bestämmelse om information eftersom bestämmelsen om stöd 
och om information hänger nära samman. Vi föreslår därför att 
bestämmelsen ska föras in i äldreomsorgslagen. 

Bestämmelsen om stöd till personer som vårdar eller stödjer i 5 kap. 
10 § SoL 

Bestämmelsen i SoL ändras så att den enbart omfattar dem som 
vårdar eller stödjer en närstående196 som är långvarigt sjuk eller en 
yngre person med en funktionsnedsättning. 

Vi förslår även några språkliga ändringar i bägge de berörda para-
graferna. I den nu gällande bestämmelsen i SoL används olika ut-
tryck. Där anges att socialnämndens ska erbjuda stöd för den som 

196 Med närstående avses här den som får stöd och hjälp. 
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”vårdar” en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
”stödjer” en närstående som har funktionshinder. I propositionen 
som föregick bestämmelsen i sin nuvarande lydelse förklaras inte 
närmare varför man använder olika begrepp för olika målgrupper i 
bestämmelsen. Oftast används båda begreppen tillsammans i tex-
terna, dvs. den som stödjer eller vårdar en närstående. 

Vi bedömer att någon skillnad inte avsetts och vi anser inte att 
det bör göra någon skillnad om man vårdar eller stödjer en närstå-
ende, därför föreslår vi att lydelsen ändras till den som ”vårdar eller
stödjer” för att förtydliga detta.

Bestämmelsen i socialtjänstlagen som fortsatt ska gälla för lång-
varigt sjuka och yngre personer med funktionsnedsättning bör få 
samma lydelse. 

Likaså bör ordet funktionshinder ersättas av funktionsnedsätt-
ning, i enlighet med modernt språkbruk. 

Information om stöd till anhöriga och andra närstående 

Det är enligt vår mening viktigt att ha ett proaktivt, förebyggande 
och hälsofrämjande perspektiv på de anhörigas och andra närståen-
des situation, såväl för behov av stöd i sin roll som omsorgsgivare 
som stöd för deras egen hälsa och livskvalitet. En förutsättning för 
detta är att socialtjänsten arbetar aktivt med information om möjligt 
stöd och når de som har behov av stöd innan påfrestningar har med-
fört negativa konsekvenser på den egna hälsan och livskvaliteten. 

Flera studier har sökt fastställa hur mycket informella omsorgs-
insatser som görs i Sverige. Gemensamt för dessa är att anhörigas 
insatser beskrivs som omfattande. Trots att Sverige jämfört med 
många andra länder har en väl utbyggd vård och omsorg om äldre, 
står anhöriga för stora anhöriginsatser till denna grupp. I den pro-
position som föregick den nu gällande bestämmelsen om stöd till 
anhöriga och andra närstående 2010 anges att anhöriga då stod för 
två tredjedelar av alla insatser till hemmaboende personer 75 år och 
äldre.197 

197 Socialstyrelsen, Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Underlag till en 
nationell strategi, 2020. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Andelen personer som känner till att socialtjänsten har en skyl-
dighet att ge stöd till personer som ger vård hjälp eller stöd till en 
närstående var enligt en studie enbart 31 procent 2018.198 

Information om det stöd som finns att få behöver finnas lätt 
tillgängligt och riktas såväl till allmänheten som ännu inte har behov 
av sådant stöd, som till personer som har det. Socialnämnden behö-
ver arbeta aktivt med att informera om vilket stöd som finns och vart 
man kan vända sig för att få stöd. 

Att socialnämnden i den uppsökande verksamheten ska upplysa 
om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp framgår 
av 3 kap. 4 § socialtjänstlagen. Utredningen anser dock att vikten av 
att nå personer som ger omsorg och har behov av närståendestöd 
särskilt behöver lyftas fram genom en bestämmelse i äldreomsorgs-
lagen. Ett skäl till att stöd till dem som vårdar eller stödjer en äldre 
person behöver lyftas fram särskilt är att många av dem som ger 
omsorg till en äldre närstående själva är i en hög ålder. En äldre 
person har inte i samma utsträckning aktiviteter som arbete eller 
skola som erbjuder avlösning och avlastning under dagen för den 
som ger omsorg. Det gör att stöd från socialtjänsten i form av dag-
verksamhet, avlösning, korttidsboende m.m. kan vara av särskild 
betydelse för dem som ger omsorg till en äldre närstående. 

Vårt förslag till bestämmelse anger inte på vilket sätt eller var 
informationen ska ges. Information om stöd till anhöriga behöver 
ges genom flera kanaler och gärna vid upprepade tillfällen. Detta 
eftersom anhörigas behov, och insikten om de egna behoven, kan 
förändras över tid. 

Det stöd som finns varierar mellan kommunerna och det finns 
många lämpliga arenor för information. Naturligtvis på kommunens 
webbplats. Men information där kommer enbart den som söker den 
till del. Informationen behöver även finnas och spridas på andra platser 
som t.ex. hos hälso- och sjukvården. Information kan spridas på träff-
punkter som vänder sig till äldre personer och genom samarbete med 
frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer. Ett självklart 
tillfälle för sådan information är hos biståndshandläggaren efter en 
ansökan om insatser. 

198 Anhörigas riksförbund, Anhörigperspektiv – en möjlighet till utveckling? Nationell kartlägg-
ning av kommunernas stöd till anhöriga, 2019. 
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7.3.17 Nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Utredningens förslag: Bestämmelserna i 18–18 c §§ i lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och be-
stämmelsen om minoritetsspråk i 5 kap. 6 § tredje stycket social-
tjänstlagen (2001:453) flyttas till äldreomsorgslagen. 

Skäl för utredningens förslag 

Utredningen föreslår att bestämmelserna om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk i 18–18 c § i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (som särskilt avser äldreomsorgen) 
och bestämmelsen om minoritetsspråk i 5 kap. 6 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) flyttas till den föreslagna äldreomsorgs-
lagen. 

När nya bestämmelser – som gäller inom äldreomsorgen – infördes 
i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, för-
kortad minoritetslagen, anförde regeringen att minoritetslagen har 
ett stort symbolvärde och har inneburit ett erkännande och synlig-
görande av de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Den 
utgör en sammanhållen lagstiftning som reglerar de nationella mino-
riteternas rättigheter (Se vidare avsnitt 5.1.6). 

Detta innebär emellertid när det gäller äldreomsorg, liksom för-
skola, att de nationella minoriteternas rättigheter på området har 
reglerats vid sidan av den sektorsspecifika lagstiftningen. Regeringen 
ansåg att det fanns fördelar med att föra över bestämmelserna om 
enskildas rätt till äldreomsorg på minoritetsspråk till socialtjänst-
lagen, som innehåller övriga centrala bestämmelser om äldreomsorg. 
Dagens ordning kan ge ett intryck av att de nationella minoriteternas 
rättigheter utgör något som ska beaktas vid sidan av den ordinarie 
verksamheten och inte som en integrerad del av socialtjänstens upp-
drag. Med hänvisning till den då pågående utredningen Framtidens 
socialtjänst, som hade i uppdrag att göra en översyn av socialtjänst-
lagen, bedömde regeringen att det då inte var lämpligt att genomföra 
en flytt av bestämmelserna om äldreomsorg på minoritetsspråk till 
socialtjänstlagen. Det framfördes dock att det finns starka skäl som 
talar för att de nationella minoriteternas rättigheter inom äldreom-
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sorgen ska regleras integrerat med andra bestämmelser om äldreom-
199 sorg. 

Utredningen delar den bedömningen och föreslår att reglerna om 
språk och kulturell identitet inom äldreomsorgen flyttas från mino-
ritetslagen till äldreomsorgslagen. 

7.3.18 En nationell ordning för kvalitetsutveckling 
i äldreomsorgen 

Utgångspunkter för utredningens uppdrag 

Vår utredning har i uppdrag att i äldreomsorgslagen föreslå bestäm-
melser som reglerar en ordning för en s.k. nationell omsorgsplan. 
Inspirationen till det som i direktiven kallas ”nationell omsorgsplan”
kommer från skolans läroplaner. Lagstiftaren har infört dessa som 
ett verktyg för att tydliggöra skolans uppdrag och för att skapa 
strukturer för mål- och kvalitetsuppföljning. Regeringen bedömer 
att en liknande modell kan bidra till en långsiktig förbättring av och 
en höjd kvalitet inom äldreomsorgen. En s.k. nationell omsorgsplan 
kan tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och främja likvärdighet över 
landet. 

Vårt utredningsuppdrag i denna del är tvådelat. Vi ska 

• i äldreomsorgslagen föreslå bestämmelser som reglerar en ordning 
för en s.k. nationell omsorgsplan 

• lämna förslag på områden som en sådan bör omfatta. 

Vi har valt att kalla vår föreslagna modell för en nationell ordning för 
kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, förkortad NOK. I våra dialoger 
och möten med representanter för olika målgrupper blev det tydligt 
att ordet ”plan” ledde tankarna till en planering, vilket skapade en
osäkerhet om vad vår föreslagna modell innebär. 

Vår utredning ska dock inte ta fram denna NOK i sin helhet. Av 
direktiven framgår att regeringen i nästa steg avser ge relevant 
myndighet i uppdrag att precisera och utforma förslag på innehållet 
i den. 

För att det ska vara möjligt för berörda aktörer att ta ställning till 
våra förslag om en sådan ordning, samt de områden som NOK bör 

199 Prop. 2017/18:199, En stärkt minoritetspolitik, s. 64 f. 
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omfatta, har vi dock bedömt att det är nödvändigt för oss att kunna 
visa på en tänkbar modell för en nationell ordning för kvalitets-
utveckling i äldreomsorgen. Vår förhoppning är även att en sådan 
kan underlätta den vidare processen för den myndighet som i nästa 
skede förväntas få uppdrag att ta fram NOK i sin helhet. 

Mot denna bakgrund kommer vi att redovisa våra uppdrag kring 
en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen enligt 
följande struktur: 

– Förslag till bestämmelse i äldreomsorgslagen som reglerar en ord-
ning för en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreom-
sorgen (här aktuellt avsnitt, 7.3.18). 

– En modell för hur en nationell ordning för kvalitetsutveckling i 
äldreomsorgen skulle kunna utformas (se avsnitt 7.4). Under denna 
rubrik redovisas våra förslag på områden (se avsnitt 7.4.2) men även 
en modell i övrigt för hur planen skulle kunna struktureras (se 
avsnitt 7.4.3). 

Nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

Utredningens förslag: Av äldreomsorgslagen ska det framgå att 
en förordning om en nationell ordning för kvalitetsutveckling 
inom äldreomsorg ska gälla för äldreomsorgen. 

Den nationella ordningen för kvalitetsutveckling ska förtyd-
liga äldreomsorgens uppdrag och innehåll genom att ange delmål 
och bestämmelser för genomförande för äldreomsorgen, utgå-
ende från de mål och andra bestämmelser som följer av lag. Ord-
ningen för kvalitetsutveckling ska vara utformad utifrån social-
tjänstlagen (2001:453) i äldreomsorgslagen. 

Det ska tas in en upplysning i äldreomsorgslagen om att reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer med stöd av 
8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela närmare föreskrifter om 
den nationella ordningen för kvalitetsutveckling. 
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Skäl för utredningens förslag 

Förtydligande av äldreomsorgens uppdrag och innehåll 

Enligt utredningens bedömning kan en modell för styrning av äldre-
omsorgen liknande den med skolans läroplaner tydliggöra äldreom-
sorgens uppdrag och innehåll. En mer tydlig och konkret reglering 
av hur äldreomsorgen ska arbeta för att uppnå målen och kraven som 
gäller för verksamheten kan vara ett stöd för såväl personal och 
chefer som arbetar i omsorgen som för politiker som leder och styr 
verksamheten. 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med mål, värderingar 
och principer för kommunernas socialtjänst. Reglering som närmare 
anger enskildas rättigheter, socialtjänstens förfaringssätt och förut-
sättningarna för att ge stöd och hjälp med god kvalitet förekommer 
inte i någon större utsträckning. Det har bidragit till att äldreom-
sorgens uppdrag och innehåll uppfattas som otydligt, såväl av all-
mänheten som av dem som har uppgifter inom äldreomsorgen (se 
avsnitt 7.1.1). 

Den modell för en ordning för kvalitetsutveckling som utred-
ningen föreslår är en modell för styrning där socialtjänstlagen och en 
äldreomsorgslag anger de grundläggande målen och bestämmelserna 
för äldreomsorgen och en ordning för kvalitetsutveckling anger mer 
preciserade nationella delmål tillsammans med bestämmelser för 
genomförande (se vidare avsnitt 7.4.3 för utförligare beskrivning av 
modellen). Utredningen bedömer att det skapar förutsättningar för 
att förtydliga och konkretisera äldreomsorgens uppdrag och innehåll 
och samtidigt bibehålla målstyrningen i lagstiftningen. 

I NOK kan regler för hur man arbetar mot målen riktas till den 
nivå där de ska utföras. Dvs. i vissa fall till den politiska ledningen 
och i vissa fall direkt till den personal som arbetar i verksamheten 
och utför insatserna. På så sätt kan regler utformas då de blir mer 
konkreta och träffsäkra för den som ska tillämpa dem. Därigenom 
kan regleringen i en NOK vara ett stöd för de som arbetar eller styr 
inom äldreomsorgen. Genom att uppdraget och innehållet förtydligas 
i en NOK blir det tydligare vilka förväntningar man ska leva upp till. 
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Tydlighet och förutsebarhet stärker den enskildes ställning 

En mer lättillgänglig, konkret och tydlig reglering underlättar för 
enskilda att förstå och förutse vad man ska kunna förvänta sig av 
äldreomsorgen. Genom att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och 
innehåll med mer preciserade bestämmelser i en NOK kan den 
enskildes ställning stärkas. Det innebär bättre förutsättningar för en-
skilda och deras anhöriga och andra närstående att vara delaktiga och 
utöva sin rätt till självbestämmande i alla delar av äldreomsorgen; vid 
ansökan om insatser, utredning, utformning och planering av in-
satser samt utförande och uppföljning av insatserna. 

En lägre normgivningsnivå skapar förutsättningar för flexibilitet 

Vi föreslår att det ska tas in en upplysning i äldreomsorgslagen om att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
ytterligare föreskrifter om NOK.200 Detta för att det ska framgå av 
lagen att bestämmelserna om planen finns att läsa i en annan för-
fattning. 

Vi föreslår att NOK ska utformas i form av en förordning, med 
bindande bestämmelser inom de områden som NOK omfattar. Det 
innebär att bestämmelser som är mer konkreta än bestämmelserna i 
en mål- och ramlag införs på en lägre normgivningsnivå, i stället för 
genom en ökad grad av detaljreglering i lagstiftningen. Det är mer i 
enlighet med intentionen att ha målinriktad ramlagstiftning på om-
rådet. I detta avseende är det lämpligt att i en förordning reglera for-
merna för hur man ska arbeta och skapa förutsättningar för att uppnå 
de mål och andra bestämmelser som gäller. 

Bestämmelserna i förordningen om en NOK blir då föreskrifter 
om hur lagstiftningens krav ska verkställas. De innehåller inte bestäm-
melser om nya åligganden för kommunerna, utan förtydliganden 
kring äldreomsorgens uppdrag och innehåll. Förtydliganden som 
stödjer verksamheterna i hur de kan arbeta för att nå mål och andra 
bestämmelser i äldreomsorgslagen. 

Det är vanligt att ramlagar behöver kompletteras med bestäm-
melser som konkretiserar lagens krav genom förordningar och myn-

200 I benämningen föreskrift ingår bindande regler i form av lag, förordning eller myndig-
hetsföreskrifter. Vi föreslår att NOK regleras i en förordning. 
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dighetsföreskrifter, dvs. detta sätt att reglera är inte något nytt för 
äldreomsorgslagen. 

En ramlag kan genom sina allmänt hållna bestämmelser vara ända-
målsenlig över längre tid än mer detaljerade bestämmelser. Ett 
exempel på det är socialtjänstlagen som är från 1980, den revidering 
som gjordes år 2000 var till största delen en språklig modernisering 
och ny struktur som innehöll få materiella ändringar. 

Bestämmelser som på ett konkret sätt beskriver hur man ska 
arbeta och vilka förutsättningar som krävs för att uppfylla mål och 
andra generellt utformade bestämmelser kan snabbare bli föråldrade 
i takt med samhällsförändringar och kunskapsutveckling, ett exempel 
är utvecklingen av välfärdsteknik som kan tänkas få större betydelse i 
morgondagens äldreomsorg. 

Bestämmelser som handlar om hur lagens mål och bestämmelser kan 
genomföras i praktiken behöver ha aktuellt kunskapsläge i fokus. En 
kunskapsmyndighet som kontinuerligt följer den aktuella samhälls-
och kunskapsutvecklingen, som även har tillgång till den kompetens 
som behövs, kan vara mer lämpad för ett sådant arbete och ha bättre 
förutsättningar att ta fram underlag för ändamålsenliga regler. 

En lägre normeringsnivå innebär också att revidering och anpass-
ning av bestämmelserna utifrån resultat av tillsyn, uppföljning och 
kunskapsutveckling kan genomföras snabbare och enklare än om det 
skulle göras genom ändringar i lagstiftning där beredningen är mer 
omfattande och tidskrävande. Det innebär bättre förutsättningar för 
ett mer flexibelt regelverk som enklare kan anpassas till bl.a. sam-
hällsförändringar och kunskapsutveckling. 

En nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen för att 
stärka en nationellt likvärdig kvalitet 

En nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, för-
kortad NOK, kan enligt utredningens bedömning bidra till en natio-
nellt mer likvärdig god kvalitet i äldreomsorgen. Den statliga styr-
ningen med mål- och ramlagstiftning innebär att varje kommun har 
stor frihet att besluta om i vilken utsträckning, i vilka former och till 
vilken kostnad som de äldres behov ska tillgodoses. I praktiken har 
det kommit att innebära att det finns stora lokala skillnader när det 
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gäller tillgången till äldreomsorg.201 Även utformningen av och kvali-
teten inom äldreomsorgen skiljer sig åt över landet.202 Ett motiv till 
att styra genom mål- och ramlagstiftning var att kommunen skulle ha 
ett betydande utrymme för att, i samråd med de berörda, välja de 
insatser och tillvägagångssätt som var bäst ägnade att tillgodose be-
hoven. Detta sätt att reglera skulle även ge kommunerna större frihet 
vid val av och utveckling av metoder och arbetssätt. Dessutom skulle 
det ge kommunerna möjligheter att ta större hänsyn till den enskildes 
vilja och behov.203 Som vi beskrivit i avsnitt 7.1.1 kan de nationella 
skillnaderna dock inte helt förklaras med skillnader i lokala förut-
sättningar. 

En förklaring till de nationella skillnaderna som framförts till 
utredningen i våra dialoger är olikheter i hur kommunerna prioriterar 
äldreomsorgen och vilka resurser man väljer att lägga på äldreomsorg 
i förhållande till andra kommunala åtaganden. Som skäl till detta har 
även angivits att de delar av kommunens åtaganden som är tydligare 
lagreglerade får företräde. 

Vår föreslagna modell för målstyrningen över äldreomsorgen 
syftar till en ökad kvalitet. Socialtjänstlagen, äldreomsorgslagen och 
NOK är tre styrande instrument som kompletterar varandra för att 
bidra till en långsiktig utveckling med stegvisa förbättringar och en 
succesiv höjning av kvaliteten inom äldreomsorgen. 

Mer konkreta bestämmelser för äldreomsorgen har enligt vår 
bedömning större förutsättningar att utgöra ett stöd och en styrning 
vid kommunens utformning och planering av äldreomsorgen. Där-
med kan bestämmelserna bidra till en mer nationellt likvärdig god 
kvalitet i äldreomsorgen. Det kan även bli tydligare vilka resurser 
och prioriteringar som krävs för att verksamheterna ska kunna upp-
fylla lagstiftningens mål och andra bestämmelser. Sådana bestäm-
melser kan också utformas för att utgöra ett stöd och en styrning 
såväl för biståndshandläggare vid handläggning av ärenden som för 
de som ska utföra insatserna. 

201 SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen, s. 42. 
202 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av äldreomsorg 2021. 
203 Prop. 1979/80:1 Del A, Om socialtjänsten, s. 141 f. 
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7.4 En modell för en nationell ordning för 
kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

Som vi beskrev i avsnitt 7.3.18 har vi bedömt att det är nödvändigt 
för oss att kunna beskriva en tänkbar modell för den nationella ord-
ningen för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen (NOK) som vi 
föreslår. Detta för att det ska vara möjligt för berörda aktörer att ta 
ställning till såväl en modell för en NOK som områden för en sådan. 
Även om vi inte har i uppdrag att ta fram NOK i sin helhet. 
I anslutning till att vi tagit fram vårt förslag på områden har vi därför 
också utvecklat en tänkbar modell för hur en NOK skulle kunna 
struktureras. 

I det följande beskrivs först kortfattat hur vi arbetat i denna del, 
med fokus på den samskapande process vi använt oss av i utformningen 
av de områden vi föreslår att ordningen bör omfatta (se avsnitt 7.4.1). 
Sedan följer vårt förslag på områden som NOK bör omfatta (se 
avsnitt 7.4.2) och slutligen visar vi exempel på hur dessa områden 
skulle kunna användas i en modell för hur en NOK skulle kunna 
konstrueras (se avsnitt 7.4.3). 

7.4.1 En samskapande process för att utveckla förslagen 

I arbetet med att analysera hur en NOK bör konstrueras för att 
kunna leva upp till intentionen att tydliggöra äldreomsorgens upp-
drag och främja likvärdighet över landet har vi arbetat på flera sätt 
och utifrån flera perspektiv. Genom det ordinarie utredningsarbetet 
där vi bl.a. tagit del av tidigare analyser, utvärderingar och andra 
rapporter samt genomfört ett brett dialogarbete för att fånga in olika 
perspektiv (se avsnitt 2.2.1). Utöver det har vi i denna del även haft 
ett särskilt samarbete med Hälsolabb204 för att särskilt säkerställa att 
våra förslag är grundade i de behov och de värden som identifieras av 
personer som själva får stöd och hjälp från äldreomsorgen och av 
dem som jobbar i och med berörda verksamheter (se avsnitt 2.2.1). 

Det som framkom i de olika delarna visade sig vara väldigt sam-
stämmigt. De rapporter och analyser som gjorts tidigare visar på om-
råden där brister finns och ofta funnits under en lång tid. Samma 

204 Experio Lab driver Hälsolabb tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) 
vid Karlstads Universitet samt design vid Linköpings Universitet. Deras syfte är att skapa en 
arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till nära vård. 
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områden har framkommit i våra analyser av brister och förbättrings-
områden (se avsnitt 7.1). En överensstämmelse finns även med de 
förbättringsbehov som har lyfts i våra dialoger med företrädare från 
bl.a. pensionärs- och anhörigorganisationer samt professionsföre-
trädare. Arbetet synliggjorde tydliga och samstämmiga teman för de 
områden för en NOK som beskriver i nästa avsnitt. De är också sam-
stämmiga med de områden som förslagen i äldreomsorgen reglerar. 

7.4.2 Förslag på områden som en nationell ordning för 
kvalitetsutveckling i äldreomsorgen bör omfatta 

Utredningens bedömning: Den nationella ordningen för kvalitets-
utveckling i äldreomsorgen bör omfatta områdena: 

• Meningsfull tillvaro 

• Individanpassning och personcentrering 

• Självbestämmande och delaktighet 

• Trygg och säker vård och omsorg 

• Förebyggande, hälsofrämjande och funktionsstödjande 

• Tillgänglighet 

• Samordning och kontinuitet 

• Stöd, avlastning och involvering av anhöriga och andra när-
stående 

Skäl för utredningens bedömning 

En utgångspunkt i vad som skapar värde för enskilda 

Utredningen ska enligt direktiven lämna förslag på områden som en 
NOK bör omfatta. En utgångspunkt för utredningen när vi arbetat 
fram förslagen till områden har varit att utgå från vad som skapar 
värde för den enskilde i äldreomsorgen. För att sedan kunna ringa i 
vilka områden som en NOK bör omfatta. 

Utredningen har samarbetat med Hälsolabb (se avsnitt 7.4.1 och 
2.2.1) och arbetet med att ta fram förslag på områden har skett i en 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

samskapande process med äldre personer med egna erfarenheter av 
äldreomsorg, anhöriga, medarbetare, chefer och ledare inom vården 
och omsorgen. 

I ett första steg identifierades ett antal värden som äldre personer 
med egen erfarenhet av äldreomsorg och anhöriga önskar att äldre-
omsorgen ska skapa. Även erfarenheter och synpunkter från med-
arbetare och chefer i äldreomsorgen och närliggande verksamheter 
inhämtades. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Utifrån en analys av de olika inspelen formulerades följande värden 
som centrala för enskilda med stöd och hjälp från äldreomsorgen 
samt för deras anhöriga och andra närstående (se även figur 2): 

1. Jag får enkelt stöd och hjälp in i systemet, och snabbt rätt stöd 
när jag behöver det. 

2. Jag blir sedd som en individ, och får stöd utifrån mina behov och 
resurser. 

3. Mitt stöd och vård är sammanhängande och relationellt. 

4. Jag kan vara delaktig i vård och omsorg och får möjlighet att göra 
mina egna val. 

5. Jag har en meningsfull vardag och möjlighet till social gemenskap. 

6. Att bli mött i mina existentiella behov och tankar. 

7. Mina anhöriga får stöd och avlastning och kan vara delaktiga vid 
planering och bedömning. 

De värden som identifierades validerades i intervjuer och workshops 
och konstaterades stämma väl även med vad som framkom i utred-
ningens övriga analysarbete. Värdena har därmed utgjort en central 
utgångspunkt i arbetet med att formulera förslag på områden för 
NOK. 

Områden som förtydligar äldreomsorgens uppdrag och innehåll 

I ett nästa steg härleddes värdena till mål och andra bestämmelser 
som är formulerade i socialtjänstlagen och i våra förslag till äldreom-
sorgslag. Det visade sig att de identifierade värdena matchade väl 
mot befintliga och föreslagna bestämmelser på området. 

Därefter formulerades förslag på områden. Initialt övervägde vi 
på vilket sätt själva områdena borde formuleras i vårt förslag; utifrån 
ett individperspektiv eller ur ett mer organisatoriskt perspektiv. Givet 
att den tänkta förordningen ska rikta sig mot verksamheterna som har 
ansvaret att tillhandhålla äldreomsorg bedömer vi att formuleringarna 
trots allt behöver vara utformade med detta i åtanke, även om inne-
hållet är baserat på vad som är viktigt ur ett individperspektiv. För 
att en NOK ska kunna bidra till att tydliggöra äldreomsorgens upp-
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

drag och innehåll, behöver den ses i det sammanhang av mål och 
andra bestämmelser som är formulerade i lagstiftningen på området. 
För att detta ska vara tydligt behöver områdena formuleras med ett 
språkbruk som man i de berörda verksamheterna känner igen från 
lagstiftningen. I annat fall kan en plan för vård och omsorg tvärtom 
riskera att bidra till ökad otydlighet. 

En förordning om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i 
äldreomsorgen behöver alltså adressera den som kraven att tillhanda-
hålla värdena ställs till – dvs. huvudmännen – i stället för att formulera 
vad jag som enskild person i äldreomsorgen ska få. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

Med dessa utgångspunkter har vi formulerat följande förslag på 
områden för NOK: 

• Meningsfull tillvaro 

• Individanpassning och personcentrering 

• Självbestämmande och delaktighet 

• Trygg och säker vård och omsorg 

• Förebyggande, funktionsstödjande och hälsofrämjande 

• Tillgänglighet 

• Samordning och kontinuitet 

• Stöd, avlastning och involvering av anhöriga och andra närstående. 

Inom ramen för samarbetet med Hälsolabb testade vi en prototyp av 
en nationell ordning, inklusive områdena, med representanter från 
målgrupperna i vård och omsorg för äldre personer, t.ex. chefer, 
samordnare, controllers, anhörigrepresentanter, Inspektionen för 
vård och omsorg och Socialstyrelsen. De bekräftade i stort att om-
rådena var relevanta och stämde överens med de värden som formu-
lerats. De ansåg inte heller att något saknades som område. 

Vi har övervägt möjligheten att inkludera hälso- och sjukvård i NOK 

Då det finns en efterfrågan på stöd och ökad tydlighet när det gäller 
att i verksamheterna få ihop arbetet utifrån socialtjänstlagstiftning 
respektive hälso- och sjukvårdslagstiftning har vi övervägt om NOK 
även skulle kunna utgå från hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser. 

Detta var länge vår arbetshypotes. Vår analys landade dock slutligen 
i att det inte skulle vara ändamålsenligt. 

Den nationella ordningen ska enligt våra direktiv tydliggöra 
äldreomsorgens uppdrag och främja likvärdighet över landet. Detta 
grundar sig i en analys av att gällande reglering av äldreomsorgen är 
för otydlig, bl.a. då det enbart finns ett fåtal bestämmelser i social-
tjänstlagen som särskilt handlar om äldreomsorg. Motsvarande kan 
dock inte sägas om regleringen på hälso- och sjukvårdsområdet, vil-
ket är reglerat i bl.a. HSL, PL och PSL samt i förordningar och myn-
dighetsföreskrifter som kompletterar den lagstiftningen. Där finns 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

också reglering som särskilt ställer krav på samordning mellan vård 
och omsorg, både på en övergripande nivå för planering och på 
individnivå (se avsnitt 4.5.2). 

Även om man skulle kunna identifiera något enskilt område där 
en förtydligad reglering vore ändamålsenlig så riktar sig hälso- och 
sjukvårdslagen till hela befolkningen vilket innebär särskilda svårig-
heter att i NOK införa reglering för en särskild målgrupp, mot-
svarande den som omfattas av äldreomsorgslagen. 

Vår bedömning är sammantaget att gällande bestämmelser och de 
förslag som vi lämnar för att utveckla regleringen av den kommunala 
hälso- och sjukvården, inklusive arbetet med individuella planer, är 
tillräckliga och ser inte behov av ytterligare reglering på hälso-och 
sjukvårdens område (se t.ex. avsnitt 7.3.10 och 8.6.2). Vi har därför 
inte lämnat förslag på att inkludera hälso- och sjukvården i modellen 
för NOK. 

Däremot ser vi att det finns efterfrågan och behov av ett anpassat 
stöd och vägledning för hur de bägge lagområdena ska implementeras 
på ett integrerat sätt i verksamheter som arbetar med vård och omsorg 
för äldre. Vägledning och stöd av detta slag skulle kunna tas fram av 
det nyinrättade kompetenscentrumet för vård och omsorg för äldre. 

7.4.3 En tänkbar modell med områden, delmål 
och bestämmelser för genomförande 

Den modell som vi föreslår är en modell för styrning där social-
tjänstlagen och en äldreomsorgslag anger de grundläggande målen 
och bestämmelserna för äldreomsorgen och en förordning om en 
nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen anger mer 
preciserade nationella delmål tillsammans med bestämmelser för 
genomförande Se (figur 7.4). 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Utredningen har utgått från en modell som är uppbyggd på ett sätt 
som liknar läroplanerna för skolan. 

Bilden illustrerar att socialtjänstlagen på en övergripande nivå 
reglerar de mål och andra bestämmelser som gäller för hela social-
tjänsten. I äldreomsorgslagen anges de specifika mål som gäller för 
äldreomsorgen. (För en utförlig beskrivning av förhållandet mellan 
socialtjänstlagen och den föreslagna äldreomsorgslagen se avsnitt 7.3.3) 

I vår modell är NOK sedan strukturerad utifrån de föreslagna 
områdena (se avsnitt 7.4.2). Till varje område formuleras relevanta del-
mål, baserat på de övergripande bestämmelserna i SoL och äldreom-
sorgslagen. Dessa konkretiserar och styr mot att uppfylla de över-
gripande målen och bestämmelserna i lagstiftningen. 

I vår tänkta modell finns också närmare bestämmelser för genom-
förandet av delmålen. Dessa bestämmelser konkretiserar hur man 
ska arbeta eller vilka förutsättningar som behöver finnas för att upp-
nå målen i de bägge lagarna. För att tydliggöra att det är bindande 
bestämmelser har utredningen valt att kalla dem för genomförande-
bestämmelser. 

För att lite mer konkret visa på hur det skulle kunna se ut i 
praktiken har vi formulerat exempel på möjliga delmål kopplade till 
några av de föreslagna områdena för NOK. 

Vi har i våra exempel valt att rikta oss till kommunen i egenskap 
av huvudman för äldreomsorg. 

Dessa exempel är inte utredningens förslag utan enbart exempel 
för att beskriva hur en modell för styrkedjan kan se ut. Den slutliga 
strukturen och utformningen av planen kommer att avgöras av den 
myndighet som får regeringens uppdrag att ta fram den. 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

Till vem kan den nationella ordningen för kvalitetsutveckling 
rikta sig 

I exemplen på delmål i vår modell riktas kraven till ansvarig huvud-
man inom äldreomsorgen, dvs. kommunen. Bestämmelserna för 
genomförande kan rikta sig till den nivå där det är mest ändamåls-
enligt att arbetet mot målet genomförs och beroende på vilka be-
stämmelser som utformas. Det kan vara verksamhetsutövare eller 
personal i verksamheten, även om huvudmannen alltid står för det 
yttersta ansvaret. 

Bestämmelser för genomförarande mot målet att ha ett före-
byggande perspektiv och en funktionsstödjande och hälsofrämjande 
inriktning tas fram med utgångspunkt i en analys av vilka behov av 
bestämmelser som finns. För att beskriva hur modellen är tänkt att 
se ut kan vi här ge exempel på frågor som skulle kunna vara föremål 
för sådana bestämmelser. Som t.ex. att inkludera förebyggande och 
rehabiliterande insatser i genomförandeplanen. 

I vår modell handlar exemplen på genomförandebestämmelser ofta 
om sådant som ligger nära utförandet av äldreomsorg till den enskilde 
och därför skulle vissa bestämmelser kunna riktas direkt till perso-
nalen som utför uppgifterna. Bestämmelser som handlar om att skapa 
förutsättningar att uppfylla krav och mål behöver oftast riktas till 
huvudmannen, medan till exempel bestämmelser om bemötande kan 
riktas till all personal, även om huvudmannen har ansvar för att perso-
nalen arbetar så och har de förutsättningar som krävs för att göra det. 

Att lyfta fram både chefer och medarbetare kan bidra till att deras 
kompetens och erfarenheter tas till vara och utvecklas. 

Bestämmelserna i en NOK kan stödja en tillitsbaserad styrning och 
ledning samt en helhetssyn. Bestämmelserna behöver lämna utrymme 
för flexibilitet och ett handlingsutrymme för personal och chefer så att 
de får utrymme att tillämpa sin kompetens och professionalitet. 
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En äldreomsorgslag SOU 2022:41 

Utformning av uppdrag till myndighet 

Formen för förvaltning av den nationella ordningen 
för kvalitetsutveckling 

En aktiv förvaltning och kontinuerlig uppföljning behövs enligt vår 
bedömning för att den nationella ordningen ska bidra till en lång-
siktig kvalitetsutveckling av äldreomsorgen. 

Modellen med en generellt gällande socialtjänstlag som komplet-
teras med en äldreomsorgslag, vilken i sin tur kompletteras med en 
förordning om en nationell ordning för kvalitetsutveckling är en ny 
modell för styrning på socialtjänstens område. Modellen syftar till 
att bidra till en långsiktig förbättring och en höjd, likvärdig kvalitet 
i äldreomsorgen. Det är av vikt att det följs upp hur väl modellen 
bidrar till detta, och vid behov revideras. Vi bedömer att den myn-
dighet som får i uppdrag att ta fram en NOK även bör få i uppdrag 
att föreslå en ordning för hur NOK ska följas upp och förvaltas. 

En fortsatt samskapande process 

Utredningen har arbetat med ett utforskande arbetssätt i en sam-
skapande process tillsammans med dem som har behov av vård och 
omsorg och andra involverade aktörer när vi arbetade fram våra för-
slag till områden för NOK (se avsnitt 2.2.1). Vi bedömer att ett sådant 
arbetssätt bör tillämpas även i den fortsatta utvecklingen av NOK. 

Det gäller såväl vid framtagande av en NOK som vid uppföljning 
och förvaltning av den. I en sådan process kan man testa en mer 
utförlig prototyp av den NOK som tas fram. Där kan testas om 
NOK kommer att vara ändamålsenlig och verkligen utgöra ett stöd 
i verksamheterna. Det kommer också vara viktigt att undersöka om 
NOK kan bidra till de värden som äldre personer och dess anhöriga 
eller andra närstående uttryckt och som formulerats i våra förslag till 
områden. Om den testas i hela systemet kan även underliggande 
organisatoriska strukturer och tankemodeller bli synliga som kan stå 
i vägen för att realisera det tänkta värdet. 

Detsamma gäller vid uppföljning. Att involvera aktörer som äldre 
personer och deras anhöriga eller andra närstående, medarbetare i äldre-
omsorgen, chefs- och ledningsstrukturer i kommunen samt nationella 
myndigheter kan ge en god bild av hur NOK implementerats och om 
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SOU 2022:41 En äldreomsorgslag 

den bidrar till kvalitet i omsorgen. Även här kan underliggande orga-
nisatoriska strukturer och tankemodeller som kan vara hinder eller 
framgångsfaktorer blir synliggjorda. 

Nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen som 
ett stöd för tillsynen 

Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn 
lämna råd och ge vägledning, kontrollera att brister och missför-
hållanden avhjälps, förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls 
genom tillsynen samt informera och ge råd till allmänheten.205 

Tillsyn innebär en oberoende och självständig granskning av att 
de lagar som har beslutats av riksdagen, de förordningar som har 
beslutats av regeringen och de föreskrifter och villkor som har beslutats 
av statliga myndigheter efterlevs och att den enskilde i dessa avseenden 
behandlas på ett likvärdigt sätt oberoende av var i landet man bor. 
Utgångspunkten för tillsynen är att kontrollera att lagstiftningen 
efterlevs och att en kvalitativt sett god vård, omsorg och insats för 
den enskilde individen också ges på lika villkor över landet.206 En för-
ordning om NOK blir en del av det regelverk som verksamheterna 
tillsynas utifrån. De bestämmelser som tas fram inom ramen för en 
NOK syftar till att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. De kan bidra 
till en tydlighet och nationell likvärdighet även för tillsynen. Genom 
en högre konkretion i förordning kan den även utgöra ett stöd vid 
tillsyn och därigenom bidra till en nationellt likvärdigt god kvalitet. 

205 13 kap. 3 § SoL, 
206 Prop. 2012/13:20, Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso-och 
sjukvård och socialtjänst, s. 80 f. 

337 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

 

 

  

   
  

     
       

       
      

     
          
      

    
     

 
      

         
 

    

  

 
         

       
       

  
    

8 Stärkt primärvård i kommuner 

8.1 Kraven på den kommunala hälso- och 
sjukvården har förändrats 

Utredningens bedömning: Kraven på kommunens hälso- och 
sjukvård har förändrats sedan ansvaret fördes över till kommu-
nerna. Patientgruppen och deras vårdbehov har vuxit i omfatt-
ning. Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre i 
befolkningen kommer att öka markant även framöver. Primär-
vårdens uppdrag har vuxit i takt med att allt mer vård kan utföras 
utanför en vårdinrättning. Den pågående omställningen till en 
nära vård kräver nya, personcentrerade och proaktiva, arbetssätt. 

Samhällsutvecklingen ställer högre krav på såväl bemanning 
som personalens medicinska kompetens inom kommunens hälso-
och sjukvård. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 
insatser behöver prioriteras i större utsträckning, inte minst för att 
klara framtida utmaningar. 

8.1.1 Vad är kommunens hälso- och sjukvårdsansvar? 

Kommunen ansvarar för primärvård 

Genom Ädelreformen på 1990-talet tog kommunerna över ansvaret 
som huvudman för viss hälso- och sjukvård till vissa grupper i be-
folkningen. Personkretsen omfattar personer i befolkningen som 
generellt har stora behov av såväl sociala som medicinska insatser. 
Syftet med Ädelreformen var att skapa bättre förutsättningar för en 
samordnad omsorg med sociala och medicinska insatser, inklusive 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

rehabilitering och hjälpmedel.1 En sådan samordnad vård och om-
sorg för äldre är en ambition som kvarstår än i dag.2 

Ansvarsöverföringen från regionerna till kommunerna har skett 
stegvis. Det har inrättats en skyldighet i lag för kommuner att 
ansvara för hälso- och sjukvård till personer i särskilt boende och 
dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, 
och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, förkortad LSS.3 Många av de som berörs är äldre personer, 
men även yngre personer med funktionsnedsättningar som har 
insatser med stöd av LSS och SoL omfattas. 

Kommunerna har successivt, frivilligt, tagit över även ansvar för 
hälso- och sjukvård i ordinärt boende, så kallad hemsjukvård, genom 
avtal mellan kommuner och regioner.4 Sådan hemsjukvård bedrivs nu 
i nästan alla kommuner, utom de som ligger i Stockholmsregionen.5 

Omfattningen av hälso- och sjukvård som ges i ordinärt boende 
varierar mellan kommuner. I praktiken kan den i princip omfatta alla 
åldersgrupper, men det är fler kommuner som tagit över ansvar för 
hemsjukvård till äldre personer än till övriga befolkningen. Vanligen 
tillämpas en s.k. tröskelprincip, som innebär att det ofta är personer, 
vilka har svårt att själv ta sig till en vård- eller hälsocentral som får 
kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 

I 12 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, regle-
ras ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård utifrån i vilken boende-
form den ges. På så sätt skiljs kommunernas skyldighet att bedriva viss 
hälso- och sjukvård från deras möjlighet att ta över ytterligare ansvar. 

Vilken vårdnivå som avses framgår inte tydligt av bestämmelserna 
i HSL. Av förarbeten framgår däremot tydligt att kommunerna ska 
ansvara för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå, med undantag 
för läkarinsatser.6 Vi kommer därför fortsättningsvis att använda 
begreppet ”kommunal primärvård” för all kommunalt finansierad
hälso- och sjukvård oavsett var den ges och i vilken driftsform. För 
att tydliggöra vilken vårdform som avses kommer vi fortsättningsvis 

1 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m., s. 64. 
2 Regeringens skrivelse 2017/18:280, Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. 
3 12 kap. 1 § HSL. 
4 14 kap. 1 § HSL och prop. 2005/06:115, Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om 
äldre, s. 38 f. 
5 Undantaget Norrtälje kommun, som också tagit över ansvar för hemsjukvård. 
6 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm, s. 57–58 och 
prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 69. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

så långt möjligt använda uttrycket ”primärvård i ordinärt boende”
i stället för kommunal hemsjukvård. 

Regionerna är efter Ädelreformen fortsatt ansvariga för alla läkar-
insatser på alla vårdnivåer till hela befolkningen och specialiserad 
vård, även till personer som också får kommunal primärvård. 

Kommunen är som huvudman ansvarig för att se till att deras 
patientgrupper får tillgång till den hälso- och sjukvård som de 
behöver. Kommunen har därmed även ett visst ansvar för att t.ex. 
äldre personer med kommunal primärvård får tillgång till läkare som 
regionen ska bekosta och utföra, genom att påkalla behov och 
efterfråga läkarresursen. 

Vad är primärvård? 

Sedan den 1 juli 2021 definieras primärvård inte längre som tidigare 
utifrån sjukhusbegreppet, utan avgränsas till medicinska insatser 
som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller 
någon annan särskild kompetens. Avsikten har bl.a. varit att flytta 
fokus från platsen för vården till vilka medicinska kompetenser och 
vilken medicinteknisk utrustning som krävs för en god och säker 
hälso- och sjukvård. På så sätt ska utvecklingen mot en mer 
samordnad hälso- och sjukvård med individen i centrum stödjas.7 

Nuvarande definition av primärvård i 2 kap. 6 § HSL är utformad 
med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdens ansvar som helhet, 
oavsett huvudman.8 Även den kommunala primärvården ska ansvara 
för behovet av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande 
arbete och rehabilitering, men inte för kliniska läkarinsatser. 

Primärvårdens grunduppdrag regleras i 13 a kap. 1 § HSL. Bestäm-
melsen tar sikte på primärvård som vårdnivå, inte som organisatorisk 
enhet. Av bestämmelsen följer att regioner och kommuner inom 
ramen för sitt ansvar för verksamhet som utgör primärvård särskilt 
ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att till-
godose vanligt förekommande vårdbehov, se till att vården är lätt 
tillgänglig, tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolk-
ningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar, 
samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamåls-

7 Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 69–70. 
8 Jfr prop. 1994/95:195, Primärvård, privata vårdgivare m.m., s. 46 f. och se prop. 2019/20:164, 
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 77–78. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

enligt att samordningen sker inom primärvården samt möjliggöra 
medverkan vid genomförande av forskningsarbete. 

Genom regleringen av primärvårdens grunduppdrag fastställs en 
minsta gemensam nivå för vad primärvården i hela landet ska kunna 
erbjuda. Den nya regleringen utgör grunden för en modern primär-
vård.9 

Avsikten vid Ädelreformen var att kommunerna skulle få ett 
samlat ansvar för löpande och vanligt förekommande arbetsuppgifter 
som låg i gränszonen mellan sociala och medicinska insatser.10 

Kommunal primärvård innefattar därför många åtgärder som ofta 
krävs för att ta hand om vanligt förekommande, komplexa och 
sammansatta vårdbehov. Vid Ädelreformen utfördes de löpande och 
vanligt förekommande arbetsuppgifterna av undersköterskor, sjuk-
sköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Därför pekades 
dessa kompetenser ut som naturliga för kommunens primärvårdsupp-
drag. Det lämnades också utrymme för att anpassa primärvårdens 
planering och utveckling till lokala förhållanden.11 

Definitionen av primärvård är dynamisk. Vad som är primärvård 
förändras över tid och kan även påverkas av regionala och lokala förut-
sättningar för hur vården behöver organiseras för att vara effektiv.12 

Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter står än i dag 
tillsammans med undersköterskor för större delen av de medicinska 
insatserna i kommunens primärvård. Enligt uppgifter till utred-
ningen är det alltjämt främst dessa tjänster som har skatteväxlats 
mellan huvudmännen. 

I takt med nya vårdbehov och ny kunskap, växer behovet av andra 
medicinska kompetenser, såsom t.ex. dietister, farmaceuter, kuratorer 
och psykologer, som nödvändiga för att fullgöra kommunens primär-
vårdsuppdrag.13 Det finns även behov av fler specialistutbildade sjuk-
sköterskor inom t.ex. diabetes, demens och palliativ vård.14 

Tillgång till medicinsk kompetens i den kommunala primärvården 
varierar i dag mellan kommuner. Även omfattningen av regionernas 

9 Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 117. 
10 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm, s. 58. 
11 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm, s. 58–60. 
12 Prop. 2019/2020:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 69. 
13 Prop. 2019/2020 :164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 70. 
14 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 8 och s. 55–56. 

342 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

          
          

      

   

          
   

        
        

        
   

       
      

    
         

        
   

      
        

          
     

       
      

 

  

        
            

           
          

             
 

         
     

            
 

             

SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

primärvård kan variera. Det kan medföra att vårdbehov som skulle 
kunna åtgärdas i primärvården i stället får omhändertas av den specia-
liserade vården, t.ex. på akutmottagningar. 

Delat huvudmannaskap kräver nära samarbete 

Kommunen ansvarar för delar av primärvården till de mest sköra och 
vårdtyngda grupperna i samhället, se avsnitt 6.4.1. Då regionen sam-
tidigt ansvarar för samtliga läkarinsatser och specialiserad vård även 
till dessa grupper är det nödvändigt att huvudmännen kommer 
överens om hur hälso- och sjukvården som helhet ska utformas för 
att uppnå de gemensamma målen och kraven i HSL. 

För att resurserna ska kunna användas effektivt och patienten ska 
uppleva hälso- och sjukvården som sömlös behöver huvudmän, 
vårdgivare och verksamhetschefer enas om integrerade arbetssätt. 
Båda huvudmännen är ansvariga för att patienterna får en god och 
säker hälso- och sjukvård. Det kräver gemensam planering såväl på 
individ- som strukturnivå. 

Huvudmännen är skyldiga att samverka med varandra vid planer-
ingen och utvecklingen av hälso- och sjukvården.15 Hur samord-
ningen går till är huvudmännen i dag relativt fria att bestämma inom 
ramen för den kommunala självstyrelsen. Av 16 kap. 1 § HSL fram-
går att huvudmännen ska avtala om omfattningen och de närmare 
formerna för att integrera läkarinsatsen i den primärvård som kom-
munen ansvarar för. 

8.1.2 Vårdbehoven och samhället har förändrats 

Den medicintekniska utvecklingen och en förbättrad folkhälsa medför 
att livslängden ökar i befolkningen. Många, men inte alla, vill kunna bo 
kvar i eget hem så länge som möjligt. Inom socialtjänsten tillämpas 
sedan länge därför en s.k. kvarboendeprincip. Den innebär att den som 
vill, oavsett hälsa och ålder, så långt möjligt ska kunna få social omsorg 
i sitt eget hem. 

Med stigande ålder ökar risken för sjukdomar och mer komplexa 
sjukdomstillstånd. För att alla äldre personer som vill ska kunna bo 
kvar i eget hem hela livet ut, krävs därför att det finns förutsättningar 

15 Se 7 kap. 7 §, 11 kap. 3 § och 16 kap. HSL. 
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för att kunna erbjuda hälso- och sjukvård i det egna hemmet. Det kan 
gälla såväl primärvård som specialiserad vård. Den medicintekniska 
utvecklingen gör detta möjligt i allt högre grad och allt fler äldre 
personer får vård- och omsorgsinsatser i eget hem, i allt högre ålder. 

Samhällsutvecklingen har också medfört att vårdbehoven hos 
personer som i dag får primärvård från kommunen har förändrats sedan 
Ädelreformen. Vårdbehoven varierar förstås mellan olika individer. Det 
är dock vanligt förekommande att personer med kommunal 
primärvård har kroniska sjukdomar eller flera sjukdomar samtidigt. 
Sjukdomsbilden är ofta komplex med livslånga tillstånd. Många 
behöver även vård i livets slutskede. De är därför oftast mer sköra än 
befolkningen generellt och har omfattande vårdbehov, se avsnitt 3.2.2 
och 6.4.1. Sammansatta vårdbehov innebär att det ofta finns behov av 
både enkla och kvalificerade primärvårdsinsatser och specialiserad 
hälso- och sjukvård.16 Det finns en ökad risk för vårdrelaterade 
infektioner och för att bli inlagd på vårdinrättning trots att behov 
hade kunnat förebyggas i primärvården.17 Sammantaget ställer detta 
ökade krav på tillgången till medicinteknisk utrustning, personalens 
kompetens, bemanning och samverkan mellan hälso- och sjuk-
vårdens olika delar. 

En utvecklad primärvård ställer också högre krav på personal-
resurser, kompetens och samordning av insatser från flera utförare. 
Fler hälso- och sjukvårdsinsatser behöver utföras av legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal.18 Den snabba kunskapsutvecklingen innebär att 
personalen behöver kontinuerlig fortbildning för att kunna erbjuda 
bästa tillgängliga hälso- och sjukvård. Utredningar visar dock att 
personal i kommunens primärvård får begränsad tillgång till fortbild-
ning.19 I våra dialoger med olika professionsföreträdare framkommer 
att kompetensen inom t.ex. nutrition, munhälsa, fallprevention, läke-
medelshantering och rehabilitering skulle behöva förstärkas i kom-
munerna. Kompetensen brister även om äldre personers särskilda 

16 Se IVO, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister 
för verksamhetsåret 2020, 2021, s. 18 f.; SKR, Vård och omsorg i hemmet 2019 svårigheter och 
framgångsfaktorer, 2020, s. 6; Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna. Förutsättningar för 
ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg, 2021, s. 42; Socialstyrelsen, Vård och omsorg 
för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 8 och s. 85. 
17 IVO, Vad har IVO sett 2017? De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning 
för verksamhetsåret 2017, 2018, s. 43. 
18 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 8 f. 
19 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 25 f.; Nationella vård-
kompetensrådet, Pandemin och kompetensförsörjning, 2022, och Arbetsterapeuternas enkät-
undersökning, 2022. 
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vårdbehov, t.ex. geriatrisk kompetens, även inom läkarkåren. Bristen 
på fortbildning innebär en risk för att personer som får primärvård 
från båda huvudmännen inte får tillgång till bästa tillgängliga hälso-
och sjukvård och vård på lika villkor. 

8.1.3 Demografiska utmaningar framöver 

I avsnitt 3.3.1 har vi beskrivit demografiska förändringar vilka på-
verkar såväl vårdbehoven som förutsättningarna för kompetens-
försörjning av vård och omsorg. Andelen äldre personer som har 
omsorgsinsatser har inte minskat nämnvärt under 2010-talet, även 
om coronapandemin bidrog till en tillfällig minskning.20 De närmsta 
decennierna beräknas den kommunala primärvården öka kraftigt i 
omfattning i såväl patientantal, som i form av mer komplexa 
vårdbehov.21 Extra statliga medel till äldreomsorgen har också 
tillförts sedan 2010-talet, bland annat för att öka antalet anställda. 
Fortsatta satsningar sker under 2020-talet. Behovet av kommunal 
primärvård förväntas vara stort under en överskådlig tid.22 

Pandemin har inneburit stora utmaningar för samhället och 
särskilt kommunernas primärvård. Analyser pekar på att pandemin 
för med sig nya problem av okänd omfattning till följd av uppskjuten 
vård, uteblivna omsorgsinsatser och oklar hälsopåverkan, inte minst 
för de allra mest sårbara grupperna i samhället.23 

Det råder generell brist på flera professioner i primärvården bl.a. 
sjuksköterskor och framför allt specialistutbildade sjuksköterskor 
som distriktsjuksköterskor och demenssjuksköterskor.24 Sex av 
tio kommuner anser att de har brist på såväl sjuksköterskor som fysio-
terapeuter och arbetsterapeuter, se avsnitt 8.3.2 och 8.3.3.25 Bristen 

20 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020, 2020, s. 11 f. och Social-
styrelsens Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 50. 
21 Jfr regeringens skrivelse 2017/18:280, Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan, 
s. 5 och Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020, 2020, s. 15. 
22 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 16. 
23 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre, Lägesrapport 2022, 2022, s. 16 och s. 21 f.; IVO, 
Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2020, 2021, s. 8 f; Vård- och omsorgsanalys, I skuggan av covid-19. Föränd-
ringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, 2021. 
24 SCB, Arbetskraftsbarometern 2019, s. 44 och 2020, s. 44. 
25 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2020, 2020, s. 8 och SCB, Arbetskrafts-
barometer 2019 s. 44. 
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gäller även för undersköterskor och vårdbiträden, se avsnitt 7.1.7. 26 

Motsvarande brist finns för läkare inom allmänmedicin och geriatrik, 
se avsnitt 8.3.4.27 Samtidigt behöver tillgången till samtliga medicinska 
kompetenser förstärkas om man ska kunna möta nya krav och fram-
tida utmaningar. 

Oavsett vilket utrymme det finns för kostnadsökning inom äldre-
omsorgen i framtiden kommer befintliga resurser behöva användas 
mer effektivt. Kommuner behöver därför arbeta mer med styrning för 
att säkerställa att vård och omsorg ges efter behov och löpande följa 
upp verksamhetens resultat i detta avseende. 

8.1.4 God och nära vård – en omställning av hälso-
och sjukvården som pågår 

För närvarande pågår en omställning av hälso- och sjukvården med 
målet att patienten ska vara mer delaktig utifrån sina egna behov och 
förutsättningar. En utveckling mot en mer nära vård med fokus på 
primärvården som även syftar till att kunna möta de utmaningar som 
hälso- och sjukvården står inför framöver och en effektivare använd-
ning av hälso- och sjukvårdens resurser. 28 

Hälso- och sjukvården ställer nu om till en ordning där primär-
vården ska utgöra navet som ska samspela med andra delar av hälso-
och sjukvården och med socialtjänsten. Det återstår mycket arbete, 
inte minst att genomföra reformen även i kommunerna. Vi anser att 
det ingår i vårt uppdrag att stödja den omställningen. Av Social-
styrelsens uppföljning framgår att många av huvudmännen i början av 
år 2020 saknade en gemensam inriktning för primärvårdens utveck-
ling. Därefter har arbetet med en gemensam inriktning fortskridit i 
flera regioner och kommuner även om arbetet i viss mån har påverkats 
av coronapandemin. Såväl kommuner som regioner beskriver att sam-
arbetet har ökat. Det finns nu närmare kontakter och snabbare besluts-
vägar mellan regionens hälso-/vårdcentraler och den kommunala 

26 Prop. 2019/2020:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 109 och Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 36. 
27 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2021, 2021, s. 36 och 38 samt generellt 
om läkare enligt SCB Arbetskraftsbarometer 2019, s. 53 och 2020, s. 53; Socialstyrelsen, Vård 
och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 56; prop. 2021/22:72, Ökad kontinuitet och 
effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 67. 
28 Prop. 2019/2020:164 Inriktning mot en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. 
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hälso- och sjukvården.29 Enligt Vård- och omsorgsanalys går det dock 
fortfarande inte att se någon resursförflyttning till primärvården i 
regionerna med anledning av omställningen.30 

På vissa platser i landet pågår utvecklingsarbete som stödjer nya 
sätt att använda befintliga resurser och medicinska kompetenser, såsom 
teammottagningar och särskilda mottagningar för äldre personer. 31 

Genom mobila team flyttas den sjukhusanknutna specialiserade vården 
ut och utförs i samverkan med regionernas och kommunernas primär-
vård, se även avsnitt 8.2. 

Det vidtas åtgärder för att stärka kompensförsörjningen, t.ex. 
förbättrade prognoser för kompetensbehov, strategier för att bli mer 
attraktiva som arbetsgivare, öka antalet platser för allmäntjänst-
görande läkare (AT-platser) och specialisttjänstgöring (ST-tjänster) 
i allmänmedicin. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att, 
tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med 
övriga berörda aktörer, ta fram förslag som syftar till att stärka med-
arbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom 
primärvården.32 

De flesta regioner har förebyggande insatser som ett uttalat 
fokusområde.33 Det är en viktig del i den nära vården. 

Sedan 2019 har regeringen och SKR slutit årliga överenskommelser 
om God och nära vård. 2022 års överenskommelse omfattar totalt 
6 373 miljoner kronor, varav totalt 1 000 miljoner kronor avsätts som 
stimulansmedel till kommunerna. Till det utvecklingsområde som 
framför allt fokuserar på primärvård avsätts ca 3 172 miljoner kronor, 
varav 750 miljoner kronor till kommunerna.34 

29 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre, Lägesrapport 2022, 2022, s. 53 f. 
30 Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021, s. 35. 
31 Se även Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 53. 
32 Nationella vårdkompetensrådet, Årlig redovisning för 2021, 2022, s. 18. 
33 Socialstyrelsen, Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020, 2021 och Vård- och 
omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: 
delrapport, 2021, s. 34–36. 
34 Regeringen och SKR, Överenskommelse om God och nära vård, 2022. 
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8.1.5 Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 
insatser behöver prioriteras 

Den demografiska och medicintekniska utvecklingen samt pågående 
omställning till en nära vård ställer nya krav på den kommunala 
primärvården. För att klara framtida utmaningar behöver primär-
vården arbeta med ett ökat fokus på hälsofrämjande, förebyggande 
och rehabiliterande insatser. Detta område är i stor utsträckning 
eftersatt inom primärvården, i såväl regioner som kommuner.35 

Ändå är det känt att preventiva insatser är kostnadseffektivt på 
lång sikt.36 Detta gäller särskilt för målgruppen äldre.37 Sådana 
insatser kan bidra till ett hälsosamt åldrande och att äldre personer 
kan bibehålla sin självständighet och integritet under en längre tid. 
Vård och omsorgsbehov kan skjutas upp eller undvikas. 

Ett mål med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 
insatser är att minska behovet av omfattande sociala och medicinska 
insatser. Här kan man t.ex. notera att ca 85 procent av vård- och 
omsorgskostnaderna är relaterade till kroniska sjukdomar. Samtidigt 
kan 80 procent av kroniska sjukdomar förebyggas med förbättrade 
levnadsvanor. Varje minskning av förekomsten av kroniska 
sjukdomar i befolkningen kommer ha betydande positiva effekter. 
Den medför ökad hälsa, minskad ohälsa, minskade kostnader och 
mer resurser till andra välfärdsområden.38 

Ett annat mål är att öka individens livskvalitet och hälsa genom 
hela livet. Vanliga orsaker till behov av omfattande stöd från 
socialtjänst och hälso- och sjukvård är att äldre personer drabbas av 
en stroke eller allvarlig fallolycka, vilket ofta medför omfattande 
behov av rehabilitering.39 Målgruppen äldre har därför behov av dels 
rehabilitering som är anpassad efter den enskilda individens behov 

35 Jfr prop. 2019/2020:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 11–12; Neuro, Neurorapporten 2021, Ojämlik tillgång till rehabilitering, 2021; Fysiotera-
peuternas och Arbetsterapeuternas enkätundersökning bland MAR, 2021; Vård- och 
omsorgsanalys, Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre. International Health Policy 
Survey (IHP) 2021, 2022, s. 75. 
36 WHO, 2014, The case for investing in public health; SKR, Omställningen till nära vård, 2020, 
s. 55 och s. 60; SKR, Strategi för hälsa, 2018. 
37 SKR, Vård och omsorg i hemmet, 2019, s. 24. Region Stockholm, Folkhälsorapport 2019 –
Stockholms län, 2019. 
38 Se SKR, Strategi för hälsa, 2018, s. 10. 
39 Göteborg, FoU i Väst, Rätt stöd i rätt tid – en kartläggning av GR kommunernas hälsofrämjande 
och förebyggande arbete för äldre och orsaker till varför äldre söker bistånd från äldreomsorg första 
gången, 2016, s. 6; Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 41 och 
Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020, 2020, s. 54 f. 
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och förutsättningar dels generella hälsofrämjande insatser, som i båda 
fallen syftar till att bibehålla, återfå och förbättra sina funktionsför-
mågor.40 

Risken för fall och stroke kan minskas väsentligt med före-
byggande insatser, såsom t.ex. fysisk träning inriktad på balans och 
styrka. Det innebär stora vinster såväl i minskat mänskligt lidande 
som i minskade kostnader för kommunen och samhället på lång sikt.41 

I takt med högre ålder ökar generellt behovet av hjälpmedel för att 
få vardagen att fungera, även utan föregående sjukhusvistelse. Hjälp-
medel kan behövas för att bibehålla och förbättra förmågor som gör 
det möjligt att klara sig själv i större uträckning utan mer omfattande 
stöd och hjälp med sociala insatser. Behoven är många och 
varierande, vilket innebär att personalen måste kunna hantera flera 
olika hjälpmedel och förflyttningstekniker.42 

Enligt en nationell enkätundersökning gjord av Socialstyrelsen 
under år 2018 hade 85 procent av äldre personer med hemtjänst eller 
särskilt boende fått hjälpmedel förskrivna av kommunen eller regionen. 

Den medicintekniska utvecklingen bidrar till att alltmer vård 
numera kan utföras i hemmet i stället för på sjukhusen. En snabbare 
utskrivning från sjukhus bidrar till att patienter allt oftare har ett 
fortsatt stort vård- och omsorgsbehov som kommunerna behöver ta 
ansvar för när patienterna skrivs ut. Fler personer kan tillfälligt 
behöva få efterföljande vårdbehov tillgodosett i eget hem, på kom-
munens korttidsboenden eller andra särskilda boenden.43 Denna 
utveckling ställer nya krav på kommunens förmåga att möta ett ökat 
behov av rehabilitering, habilitering och tillgång till hjälpmedel.44 

Enligt Vård- och omsorgsanalys har lagen (2017:612) om sam-
verkan vid utskrivning från sluten vård, förkortad LUS, lett till ett 
ökat förändringstryck på såväl kommun som region. Lagen har satt 

40 Fysioterapeuterna, Ättestupan eller folkhälsomål, 2011; Möte med STROKE – Riksförbun-
det; Socialstyrelsens, statistikdatabas. Möte med NEURO. 
41 Fysioterapeuterna, Faktablad om fall och skörhet; Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. 
Lägesrapport 2021, s. 42; Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, 
s. 54 f.; Folkhälsomyndigheten, Statistik & rapportering. 
42 IVO, Vad har IVO sett 2019? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2019, 2020, s. 51–52. 
43 Se Regeringens skrivelse 2017/18:280, Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan, s. 5 f.; 
Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020, 2020, s. 85 och Socialstyrelsen, Vård 
och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 61. 
44 Jfr Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning 
från slutenvården, 2020, s. 55. 
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ljuset på utmaningar kring vårdplanering, behovet av en fast vård-
kontakt och inte minst, samordning av olika rehabiliteringsaktörer.45 

Vi bedömer att kompetensen inom hälsofrämjande, förebyggande 
arbete, rehabilitering och habilitering behöver öka i kommunerna för 
att kunna möta nuvarande och framtida utmaningar. Det gäller såväl 
på verksamhetsnivå som ledningsnivå. 

8.2 Gränsdragning mot specialiserad hälso-
och sjukvård i hemmet 

Utredningens bedömning: En utredning bör få i uppdrag att 
förtydliga ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och möjlig-
heten till samverkan inom den specialiserade vården i hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Skälen för utredningens bedömning 

Omställningen till en nära vård och utökade möjligheter att utföra 
medicinska insatser utanför vårdinrättningar medför att gränssnittet 
mellan kommunal primärvård och regionens specialiserade sjukvård 
som kan utföras i hemmet blir alltmer otydligt. Den senare benämns 
ibland avancerad sjukvård i hemmet (även kallad ASIH). Denna vård-
form är i dag oreglerad och omfattas inte av vårt utredningsuppdrag. 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård ansåg 
att omställningsarbetet till en nära vård i princip kräver ett gräns-
överskridande arbetssätt.46 Vi delar den bedömningen. För ett person-
centrerat och effektivt utnyttjande av samhällets hälso- och sjukvårds-
resurser kan vissa insatser behöva fullgöras av den personal som 
normalt brukar besöka patienten. 

Vi kan inte se något hinder för att kommunens personal utför 
enklare insatser även om dessa ordinerats av den specialiserade 
vården, under förutsättning att personalen har såväl kompetens som 
utrustning för detta. Även om vårdbehovet inte har sin grund i 
vanligt förekommande vårdbehov bör vårdinsatsen kunna avse att ta 

45 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning 
från slutenvården, 2020, s. 9 f. 
46 SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, s. 118 f. 
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hand om vanligt förekommande vårdbehov. Det saknas dock i dag 
stöd i hälso- och sjukvårdslagen för att överlåta huvudmannaansvar 
för vård på annan vårdnivå än primärvård till kommuner. 

Kommunerna förväntas inte ha medicinsk kompetens, medicin-
teknisk utrusning eller bemanning för att bedriva specialiserad hälso-
och sjukvård som kräver särskild medicinsk kompetens eller medicin-
teknisk utrustning enligt den ansvarsfördelning som regleras i HSL. 

Även personer som bor i särskilt boende har dock rätt till den 
specialistkompetens som finns inom regionen. Om den vården kan 
ges i hemmet, har de samma rätt som resten av befolkningen att få 
specialiserad vård i det som är deras hem. Viss specialiserad vård kan 
dock behöva koncentreras för kostnadseffektivitet. För att vården 
ska vara jämlik, måste däremot alla i befolkningen behandlas lika. 

Av våra dialoger framgår dock att personer som får kommunal 
primärvård inte får samma tillgång till specialiserad vård som resten 
av befolkningen. Därmed är hälso- och sjukvården inte jämlik på 
detta område. 

Vår bedömning är att rättsläget borde framgå tydligare av HSL då 
det råder osäkerhet om olika arbetsformer är lagenliga eller inte. 
Oavsett om lagstiftaren vill undvika eller uppmuntra möjligheten till 
samverkan inom den specialiserade vården i hälso- och sjukvårds-
lagen bör lagstiftningen förtydligas. Vi anser inte att den frågan ryms 
inom ramen för våra direktiv. En utredning bör däremot få i uppdrag 
att se över frågan då den är central för pågående omställning till en 
nära vård. 

8.3 Brister och förbättringsområden 

Utredningens bedömning: Varken regioner eller kommuner har 
fullt ut anpassat hälso- och sjukvårdens tillgänglighet eller orga-
niseringen av primärvården till de ökade kraven inom kommunens 
primärvård. Bemanningen och hälso- och sjukvårdspersonalens 
kompetens är inte tillräcklig. Organiseringen av primärvården mot-
verkar i vissa fall förutsättningarna för att ge en god och nära vård. 
Generellt lever varken regioner eller kommuner upp till de 
åtaganden som följer av nuvarande lagstiftning. 
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8.3.1 Strukturella brister 

Det har funnits brister under en längre tid 

Coronapandemin har satt ljuset på flera strukturella brister i hälso-
och sjukvården för äldre personer, som funnits sedan länge. Av våra 
analyser framgår att det finns kommuner där primärvården håller en 
hög nivå, kommuner där den är på en tillfredställande nivå samt 
kommuner där nivån är alldeles för låg. 

Vår bedömning är att det inte främst är olika ekonomiska eller 
lokala förutsättningar som är avgörande för skillnaderna. Vi bedömer 
att det snarare är så att kommuner styr och leder samt prioriterar olika 
när det gäller hälso- och sjukvård. Bemanning, kompetensnivåer och 
organisation är några centrala frågor som påverkar kvaliteten i hälso-
och sjukvården för äldre personer. 

Såväl Coronakommissionen som Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) har under pandemin kritiserat flera kommuner för 
framför allt otillräcklig bemanning och medicinsk kompetens och 
bristande tillgång till medicinteknisk utrustning.47 En pandemi 
ställer förstås andra krav än vad som gäller i ett normalläge. Flera av 
de iakttagelserna som IVO har gjort återkommer dock i flera tidigare 
tillsynsrapporter och i Socialstyrelsens årliga lägesrapporter.48 

IVO har tidigare pekat på brister i kompetens i äldreomsorgen inom 
demens, rehabilitering och palliativ vård.49 Att det hälsofrämjande, före-
byggande och rehabiliterande arbetet brister i såväl kommun som 
region är något som såväl myndigheter, professions- och patient-
företrädare som huvudmännen själva har konstaterat genom åren.50 

Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
(Vård- och omsorgsanalys) har nyligen lyft fram bristande förutsätt-
ningar i flera kommuner för verksamhetsnära chefer att leda, styra 

47 IVO, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2020, 2021, s. 24 f. och SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 221 f. 
48 Se Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapporter 2018–2022; Jfr IVO, Tillsyns-
rapport. De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2015, 2016; 
och 2018, 2020 samt 2022 s. 18–19. 
49 IVO, Vad har IVO sett 2017? De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning 
verksamhetsåret 2017, 2018, s. 25 och s. 28. 
50 Socialstyrelsen, Äldreomsorgens förebyggande arbete skiljer stort över landet; IVO, Vad har 
IVO sett 2019? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksam-
hetsåret 2019, 2020, s. 103; Fysioterapeuternas och arbetsterapeuternas förbud, Ättestupa eller 
folkhälsomål, 2011; Neuro, Neurorapporten 2021, Ojämlik tillgång till rehabilitering, 2021. 
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och stödja sin personal.51 Utredningen Nationell samordnare för 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre har lämnat 
analyser, bedömningar och rekommendationer i syfte att sätta i gång 
förändringsprocesser i kommunerna på detta område.52 

Kritik mot kommunernas hantering av coronapandemin 

Av kommunernas svar på kritiken vid IVO:s granskning framgår att 
tidigare brister förvärrades under den extraordinära situation som 
rådde under våren 2020. Oron för coronaviruset och god efterlevnad 
av Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att stanna hemma vid 
minsta symtom och undvika onödiga kontakter medförde en extra 
hög sjukfrånvaro bland ordinarie personal. Det var svårt att hitta 
ersättare med kort varsel. Extrapersonalens kompetens var lägre och 
det fanns inte möjlighet att få någon omfattande introduktion från 
mer erfarna kollegor. Kunskapsläget var generellt begränsat med 
hänsyn till att det var fråga om ett tidigare okänt virus.53 

Det finns dock omfattande förbättringsområden vad gäller beman-
ning, kompetens och tillgänglighet till hälso- och sjukvårdskompetens 
i många kommuner som måste åtgärdas även i ett normalläge. Den 
kommunala primärvården måste också integreras bättre i hälso- och 
sjukvårdssystemet som helhet. Det ställer ökade krav på en väl 
fungerande samverkan och ett nära samarbete mellan kommuner och 
regioner. Det räcker inte att varje huvudman endast ser sin egen del. 
Det krävs en helhetssyn och gemensamma mål. Om ett långtgående 
kommunalt självstyre ska kunna motiveras på lång sikt behöver 
huvudmännen ta ett ansvar för gränsöverskridande samarbete. Vi 
återkommer i våra förslag med vad vi anser krävs för att huvud-
männen ska få bättre förutsättningar att klara av detta. 

51 Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna. Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal 
vård och omsorg, 2021 och Socialstyrelsen, Förutsättningar och stöd för första linjens chefer – Kartlägg-
ning av första linjens chefer i äldreomsorgen, 2021. 
52 Se SOU 2021:52, Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre. 
53 Jfr IVO, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2020, 2021, s. 24 och SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 209–211. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Kritik mot regionernas hantering av coronapandemin 

Även flera av regionerna fick kritik, för otillräcklig tillgång till läkar-
insatser för patienter i kommunernas särskilda boenden. Enligt IVO:s 
granskning förstärkte vissa regioner läkarnärvaron under våren 2020, 
medan andra i stället gjorde individuella läkarbedömningar på distans 
utan närmare patientkännedom eller inga individuella bedömningar 
alls.54 Enligt SKR har läkarinsatserna till äldre personer förbättrats 
successivt under pandemin.55 Brister i läkarmedverkan har dock lyfts 
av Socialstyrelsen under en längre tid.56 Bristerna i tillgång till läkar-
insatser bedöms ännu större för personer med kommunal primär-
vård i ordinärt boende.57 

Av regionernas svar på kritiken som framkom vid IVO granskning 
av äldreomsorgen under coronapandemin framgår att tidigare brister 
i tillgång till läkarinsatser förvärrades under våren 2020, delvis på 
grund av den extraordinära situationen. 

8.3.2 Fördjupad problembild av tillgången till rehabilitering 
och förebyggande insatser 

Det råder i dag brist på så väl fysioterapeuter som arbetsterapeuter i 
kommunernas primärvård. Bemanning och tillgång till rehabilitering 
i kommunens primärvård är ofta begränsad. Samtidigt är kompe-
tensen hos omsorgspersonalen ofta begränsad. Detta leder i sin tur till 
att t.ex. kunskapsstöd inte implementeras i alla kommuner och att 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal involveras för sent i 
rehabiliteringen. 

Enligt IVO förekommer det att omsorgspersonal i äldreom-
sorgen saknar tillräcklig kunskap och kompetens om hjälpmedel. 
Det riskerar att leda till vårdskador, olyckor och obehag för den 
äldre.58 Personalen saknar ofta kunskap om hur man förflyttar 
personer på ett säkert sett, eller om hur hjälpmedlen ska användas. 
Det kan i sin tur bero på att personalen saknar grundutbildning, att 
introduktionsutbildningen från arbetsgivaren inte har varit till-

54 IVO, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2020, 2021, s. 22 och SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin s. 222 f. 
55 Se SKR, Hälso- och sjukvårdsrapport, 2021, s. 18 f. 
56 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapporter 2016–2022. 
57 SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020. 
58 IVO, Vad har IVO sett 2019? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2019, 2020, s. 52. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

räcklig eller att instruktionen från legitimerad personal har varit 
bristfällig. Bemanningen kan även vara för låg, så att personalen gör 
lyft och vändningar på egen hand där det egentligen krävs dubbel-
bemanning. Vårdplaner och genomförandeplaner kan innehålla brist-
fälliga beskrivningar av exempelvis den äldres förmåga att göra saker 
själv, vilka behov av hjälp som hen har, hur hjälpen ska utföras och 
med hjälp av vilka hjälpmedel. Det kan saknas rutiner och arbetssätt 
för kontroll av utrustningen och dess funktionalitet.59 

Våra dialoger visar en bred enighet om att förebyggande arbete 
oftast är det som prioriteras ned först vid nedskärningar. 

I våra dialoger har framkommit att det är relativt vanligt att fysio-
terapeuter och arbetsterapeuter är centralt organiserade i kommunen. 
De arbetar då ofta mer i en konsultativ roll till övrig personal än har 
återkommande direkt kontakt med patienten. Enligt professionsför-
bund och patientföreträdare kan sådana indirekta insatser sällan 
ersätta direkt stöd och hjälp. Hälsofrämjande insatser tar tid som 
oftast inte är inräknad i den biståndsbedömda tiden som patienten 
har fått. I våra dialoger har detta angetts som en orsak till att det är 
relativt vanligt att den typen av insatser inte prioriteras av omsorgs-
personalen. Den enskilde får därmed inte det stöd och den hjälp med 
sin träning eller sitt hjälpmedel som den behöver. Enligt såväl Neuro-
som STROKE-Riksförbundet har medlemsgrupperna ofta behov av 
daglig rehabilitering livet ut. 

Att rehabiliteringsområdet är eftersatt i kommuner får bl.a. stöd av 
en enkätundersökning som gjorts bland landets medicinskt ansvariga 
för rehabilitering, förkortad MAR. Av den framgår att rehabilitering 
är ett område som ofta prioriteras ned i kommuner samt att brister på 
området ofta beror på otillräckliga satsningar på personal i form av 
utbildning och tid för utförande av insatser.60 

I våra dialoger med patientföreträdare framkommer att en del 
patienter som är inskrivna i den kommunala primärvården har haft svårt 
att få remiss till regionens specialiserade vård på rehabiliteringsområdet. 
Detta bekräftas även av MAS/MAR-företrädare.61 

59 IVO, Vad har IVO sett 2019? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2019, 2020, s. 52 och Fysioterapeuternas och Arbetsterapeuternas enkätunder-
sökning bland MAR, 2021. 
60 Fysioterapeuternas och Arbetsterapeuternas enkätundersökning bland MAR, 2021. 
61 Med uttrycket MAS/MAR-företrädare avser vi olika nätverk och grupperingar där MAS och 
MAR intressen tillvaratas. Med MAS avses medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Vår bedömning är att tillgången till rehabilitering inom regionernas 
specialiserade vård och habilitering många gånger inte är lika god för 
personer som har kommunal primärvård jämfört med resten av befolk-
ningen. Därmed är hälso- och sjukvården inte jämlik på detta område. 

8.3.3 Fördjupad problembild av tillgången till sjuksköterskor 

Bemanningen av sjuksköterskor är för låg 

Det är förhållandevis stora skillnader i tillgången på sjuksköterskor 
i kommunernas primärvård.62 Coronakommissionen anser att hälso-
och sjukvården i kommunen behöver förstärkas såväl vad gäller 
bemanning som kompetens.63 

Under pandemin synliggjordes ett samband mellan tillgången till 
sjuksköterskor i särskilda boenden och smittans utbredning. Inter-
nationella studier visar att en högre andel sjuksköterskor minskade 
risken för smitta och dödsfall.64 

Antalet sjuksköterskor i den kommunala primärvården har på 
senare år blivit färre.65 Detta trots att det kommunala primärvårds-
ansvaret har vuxit i omfattning senaste decennierna, se avsnitt 8.1.66 

I Socialstyrelsens kartläggning av tillgången till legitimerad 
personal i kommuner uppger sex av tio kommuner att det råder brist 
på sjuksköterskor i deras kommun.67 Under våren 2020 förvärrades 
situationen då sjuksköterskor i vissa fall fick direktiv att avstå från 
besök hos patienter med symtom på covid-19 eller konstaterad smitta.68 

Sjuksköterskorna arbetade då mer med indirekt stöd till omsorgs-
personalen. 

IVO konstaterade under sin granskning av äldreomsorgen under 
coronapandemin våren 2020 att det inte fanns tillgång till sjuk-
sköterskor i tillräcklig utsträckning för att göra nödvändiga medicinska 
bedömningar. Detta ledde till att omsorgspersonalen lämnades med ett 
allt för stort ansvar för smittade äldre personer på särskilda boenden. 

62 Socialstyrelsens enkätundersökning 2019. (se även SOU 2020:80, Äldreomsorgen under 
pandemin, s. 103). 
63 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 250 f. 
64 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 221 f. 
65 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 56. 
66 Se Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 31 
67 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2020, 2020, enkätundersökning. (se 
även SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 110.) 
68 IVO, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2020, 2021, s. 24. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

De tvingades göra medicinska bedömningar, vilket de inte har kompe-
tens för.69 

Pandemin har av naturliga skäl ställt helt nya kompetenskrav på 
personalen. Enligt många chefer inom äldreomsorgen uppfyller om-
sorgspersonalen dock inte de kompetenskrav som ställs under 
normala förhållanden.70 Den låga kompetensen på hälso- och sjuk-
vårdsområdet medför att sjuksköterskornas roll i den kommunala 
primärvården blir alltmer central, tillsammans med andra legitimerade 
professioner och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. 

Enligt IVO beror bristen på tillgång till sjuksköterskor i vissa fall 
på att bemanningen av sjuksköterskor har varit alltför låg. I vissa fall 
har sjuksköterskan ett geografiskt ansvarsområde som är så stort att 
det i praktiken är omöjligt för sjuksköterskan att i tillräcklig utsträck-
ning bedöma patienters tillstånd på plats vid särskilda boenden.71 

Detta bekräftas i våra dialoger med professionsföreträdare som be-
skriver att sjuksköterskerollen på senare tid arbetar alltmer konsulta-
tivt med indirekt stöd via omsorgspersonalen. 

I våra dialoger har MAS/MAR-företrädare och andra professions-
företrädare även lyft fram behovet av fler specialistsjuksköterskor i 
kommunens primärvård. En distriktssjuksköterska kan t.ex. avgöra 
risker för vårdskador och utföra fler behandlande insatser än en 
grundutbildad sjuksköterska. Det skulle kunna bidra till behov av 
färre vårdbesök och minska behovet av att konsultera läkare. På såväl 
kort som lång sikt är detta både mer kostnadseffektivt för kommunen 
och tryggare för patienten. 

Organiseringen försvårar ett nära arbetssätt 

Före Ädelreformen var det vanligt att sjuksköterskor hade arbets-
ledande funktioner på plats på de dåvarande sjukhemmen.72 Av våra 
dialoger med MAS/MAR-företrädare, Vårdföretagarna och Famna, 
Riksorganisationen för idéburen välfärd, framkommer att det 
i dagsläget i princip finns tillgång till sjuksköterskor på plats på vardagar 

69 IVO, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2020, 2021, s. 24. 
70 Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna. Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal 
vård och omsorg, 2021, s. 61–62; dialog med Vårdföretagarna. 
71 IVO, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2020, 2021, s. 24. 
72 Jfr prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm, s. 68–69. 
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under dagtid. På kväller och helger finns en jourorganisation, oftast i 
kommunens regi, men ibland upphandlad av privat aktör. Ofta ska 
sjuksköterskorna som har jour ansvara för så många patienter eller 
att täcka ett så stort geografiskt område, att det i praktiken saknas 
förutsättningar för att räcka till för alla patienter, än mindre inställa 
sig fysiskt på plats när behov uppstår. 

Våra dialoger vittnar om att en del kommuner successivt flyttat 
sjuksköterskor från särskilda boenden till en central placering i 
kommunen. 

Lokaler för särskilda boenden är inte alltid utformade på ett 
sådant sätt att det finns ett särskilt utrymme för sjuksköterskor att 
arbeta från. Det gör att sjuksköterskan måste tillbaka till kontoret 
för att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter. Därmed blir det 
svårare för omsorgspersonalen att få handledning av sjuksköterskan 
och för sjuksköterskan att delta i teamarbetet även vid oförutsedda 
eller brådskande händelser. 

Kommunens sjuksköterskor har successivt fått en mer konsultativ 
roll och träffar alltmer sällan sina patienter. Med en begränsad beman-
ning behöver sjuksköterskor delegera fler uppgifter till underskö-
terskor och vårdbiträden för att verksamheten ska fungera. Det är fram-
för allt fråga om delegering av administrering av läkemedel. I många fall 
har omsorgspersonalen inte tillräcklig kompetens och erfarenhet för 
att fullgöra uppgifterna. Den begränsade bemanningen gör att sjuk-
sköterskorna inte alltid hinner följa upp alla delegeringar i den ut-
sträckning som de borde.73 

Coronakommissionen vill att sjuksköterskor ska vara tillgängliga 
på plats vid särskilda boenden dygnet runt, dels för att sjuksköterskan 
ska kunna göra mer egna vårdinsatser, dels för att leda övrig personal 
och kunna följa upp deras insatser.74 

Om sjuksköterskor inte finns tillgängliga i tillräcklig omfattning 
kan det bidra till att inte alla vårdbehov uppmärksammas i tid, t.ex. 
undernäring, vilket förutom mänskligt lidande bl.a. kan leda till 
kostsamma inläggningar på akutsjukhus. Det kan även medföra att 
patienter inte kan få den vård som läkare har ordinerat. 

Det saknas nationella rapporter om hur personer med kommunal 
primärvård själva ser på tillgången till kommunens sjuksköterskor. 

73 IVO, Vad har IVO sett 2019? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2019, 2020, s. 51 f. 
74 Se SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 221 f. och s. 254–255. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

De flesta rapporter rör främst upplevelser av den regionala vården. 
Socialstyrelsens återkommande undersökning av äldres uppfattning 
om äldreomsorgen tar sikte på tillgången till omsorgspersonal och 
läkare.75 

Av 2021 års IHP-undersökning76 framgår att de som är 65 år och 
äldre i den svenska befolkningen fortfarande upplevde större problem 
med tillgänglighet, samordning av vårdens olika delar, kontinuitet och 
möjligheter till delaktighet jämfört med befolkningen i andra länder 
som är på en liknande välfärdsnivå som Sverige.77 Som regel är personer 
med fast vårdkontakt, som ger kontinuitet, mer nöjda än andra. 

8.3.4 Fördjupad problembild av tillgången till läkare 

Regionerna har brustit i sitt ansvar för läkarinsatser i kommunal 
primärvård 

Vår utredning, som får stöd av andra rapporter, visar att tillgången 
till läkare varierar över landet, såväl i särskilt som i ordinärt boende.78 

Skillnader finns även inom en och samma kommun. Det finns platser 
där läkarinsatsen fungerar väl, men på många platser är läkarinsatsen 
inte på en tillfredställande nivå. I våra dialoger efterfrågar professions-
företrädare att läkaren blir en tydlig del av primärvårdsteamet. 

Socialstyrelsen har under lång tid påtalat att tillgången till läkare 
i särskilt boende är otillräcklig.79 Rapporter visar att läkarinsatsen 
fungerar ännu sämre i ordinärt boende.80 

Bristen på läkarinsatser blev också uppenbar under våren 2020. 
IVO granskade då ett urval av utförare med syfte att se om äldre 
personer på särskilda boenden hade fått medicinsk vård och behand-
ling utifrån sina individuella behov vid misstänkt eller konstaterad 
covid-19. IVO konstaterade att lägstanivån på de granskade boendena 

75 Jfr t.ex. Socialstyrelsens enkätundersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020? 
och Vård- och omsorgsanalys, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. En jämförelse 
mellan Sverige och tio andra länder, 2017. 
76 International Health Policy Survey (IHP). 
77 Vård- och omsorgsanalys, Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre. International 
Health Policy Survey (IHP) 2021, 2022, s. 11 f. 
78 Jfr Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021. 
79 Socialstyrelsen, Ädelreformen slutrapport, 1996; Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. 
Lägesrapporter 2011 och 2012, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021, s. 36, s. 67 
och prop. 2002/03:20, Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgs-
området. 
80 SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020, s. 22. 
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varit för låg på väldigt grundläggande punkter och att bristerna varit 
kända sedan tidigare. 

Enligt IVO lämnade regionen över ansvaret för medicinska 
bedömningar till kommunen i varje enskilt fall där individuella läkar-
bedömningar inte gjordes, utan att kommunerna hade tillräcklig 
kompetens för uppgiften. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla 
huvudmannaansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk 
vård för personer på särskilda boenden under våren 2020.81 

Coronakommissionen konstaterar att läkarbedömningar ofta 
gjordes på distans under våren 2020. Distansbedömningar med digitala 
hjälpmedel är ett arbetssätt som används i ökad omfattning genom den 
digitala utvecklingen. Det kan vara ett lämpligt arbetssätt även i sär-
skilda boenden när läkaren har god kunskap om sin patient och en 
erfaren sjuksköterska finns på plats och det finns upparbetade 
rutiner för samverkan mellan dessa. Enligt Coronakommission visar 
IVO:s granskning att dessa förutsättningar inte alltid föreligger.82 

Enligt Socialstyrelsens återkommande nationella undersökning 
om vad äldre personer anser om äldreomsorgen upplevde de flesta av 
dem som bodde på särskilda boenden år 2020 att det var ganska lätt 
att få träffa en läkare när behov uppstod. Merparten av de som 
svarade uppskattade samtidigt sitt hälsotillstånd till mycket gott och 
har därmed inte stort behov att träffa läkare. De som är 80 år och äldre 
brukar generellt vara mer positiva till vården än andra i befolkningen i 
återkommande undersökningar.83 Det kan finnas flera orsaker till det. 
Variationen i nöjdhet skiljer sig sedan länge mellan olika regioner.84 

Som regel är personer som har en fast läkarkontakt mer nöjda än 
andra. Att man har en fast läkarkontakt behöver däremot inte inne-
bära att den är tillgänglig.85 Enligt Vård- och omsorgsanalys enkät-
undersökning 2021 är det fortsatt svårt att få tillgång till läkare på 

81 IVO, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2020, 2021, s. 18 f. 
82 SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, s. 224. 
83 Socialstyrelsen, Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2020? 2020 och Vård och omsorgsanlys, 
Vården ur befolkningens perspektiv 2020. En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder, 2021, 
s. 70 och s. 74.-(Får stöd av statistik i IHP 2021). 
84 Vård- och omsorgsanalys, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. En jämförelse 
mellan Sverige och tio andra länder, 2017, s. 86–87, s. 90 och Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen 2020? 2020. 
85 Vård- och omsorgsanalys, Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre. International 
Health Policy Survey (IHP) 2021, 2022, s. 16. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

kvällar och helger, medan behandlingen av kroniskt sjuka har blivit 
bättre.86 

Grundläggande orsaker till bristen på tillgång till läkare 

Brist på rätt kompetens 

I våra dialoger anges ofta resursbrist som en förklaring till brister i 
tillgången till läkare. Det finns framför allt en generell brist på ”rätt”
kompetens dvs. särskilda specialistkompetenser. Det råder brist på 
geriatrisk kompetens, såväl specialistkompetens som en bredare allmän 
geriatrisk kunskap. 

Antalet allmänläkare och geriatriker per 100 000 invånare har 
minskat under de senaste fem åren, samtidigt som gruppen äldre har 
blivit fler. År 2021 uppgav 19 av 21 regioner att det rådde brist på 
allmänläkare, men även läkare inom andra specialistområden. Vid 
2022 års uppföljning av kompetensförsörjningen inom hälso- och 
sjukvården uppgav 17 av 21 regioner brist på allmänläkare.87 Det råder 
därmed generell brist på de vanligaste specialistkompetenserna för 
läkare inom primärvården som äldre personer vanligen är i behov av. 

Enligt 10 kap. 5 § HSL är det regionerna som ska se till att det finns 
förutsättningar för att utbilda läkare inom de specialistområden som 
motsvarar befolkningens behov. Regionerna behöver därför möjlig-
göra specialistutbildning inom kompetensområden, t.ex. geriatrik, 
som är centrala för att möta vårdbehov i den äldre befolkningen (Se 
även Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vårds 
förslag om att huvudmännen ska säkerställa att utbildning sker, 
SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem). 

Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja regionerna med bedöm-
ningar om behovet av kompetensförsörjning.88 Under 2021 fick myn-
digheten också ett specifikt uppdrag att - med stöd av Nationella 

86 Vård- och omsorgsanalys, Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre. International 
Health Policy Survey (IHP) 2021, 2022. 
87 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, s. 36–37 och prop. 2019/19:164, 
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform s. 109; Socialstyrelsen, Be-
dömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård –
Nationella planeringsstödet 2021, 2021, s. 7–9; Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Läges-
rapport 2022, 2022, s. 56 och Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad 
personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, 2022, bilaga 2. 
88 Jfr Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

vårdkompetensrådet – ta fram rekommendationer för dimensionering 
av läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) inom allmänmedicin på 
nationell och regional nivå.89 

Regeringen och SKR har sedan 2019 ingått överenskommelser 
om God och nära vård. Enligt 2022 års överenskommelse mellan 
regeringen och SKR ska regionerna förstärka det strategiska arbetet 
med prognoser och dimensionering av läkarnas allmäntjänstgöring 
och ST för att den långsiktiga tillgången till läkare ska motsvara 
befolkningens behov och stödja omställningen till nära vård. 

Enligt regionerna skiljer sig tillgången till läkare ofta mellan 
geografiska områden. Såväl regioner som privata vårdgivare uppger 
att det är svårast att rekrytera erfarna medarbetare som vill arbeta i 
glesbygd, långt från universitetsstäderna.90 

Brist på tydliga krav på läkarinsatsen 

En ytterligare orsak till brister i tillgången till läkare är att förvänt-
ningarna på läkarinsatsen i kommunal primärvård upplevs som 
otydliga av utförare. Det är framför allt avtal och villkor kring 
läkarstöd i ordinärt boende som upplevs som otydliga.91 

I dag lämnas ett stort utrymme till regioner och kommuner att 
sluta avtal om omfattningen av och utformningen för läkarmed-
verkan i kommunens primärvård. 

Vi har gått igenom merparten av de övergripande avtal om läkar-
medverkan i kommunal hälso- och sjukvård (läkaravtal) som ingåtts 
mellan region och kommun.92 Vi kan konstatera att alla ser olika ut, 
men att de till sitt innehåll i stort sett reglerar samma saker. Läkar-
avtalen kan liknas vid ramavtal. De återger i stor utsträckning vad 
som redan följer av grundläggande principer och bestämmelser i 
HSL. Därutöver konkretiserar avtalen mål och inriktningar för hur 
hälso- och sjukvården ska utformas för personer som får delar av sin 
primärvård från kommunerna. I läkaravtalen tolkas t.ex. kraven på 
tillgänglighet och anges bl.a. hur vårdbehov ska tas om hand på 
jourtid. 

89 Regeringen (Socialdepartementet), Uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården 
S2021/06575(delvis). 
90 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2021, 2021, s. 7–9. 
91 Jfr SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020, s. 14–15. 
92 16 av 21 stycken. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

Regelverket om fast läkarkontakt och relationskontinuitet tolkas 
på olika sätt av regionerna. Även vilka insatser som ska ingå i läkar-
uppdraget och hur mycket tid som bör avsättas för uppdraget varierar 
mellan regioner. Generellt är insatser i ordinärt boende mindre detalj-
reglerade i avtalen, än vad som gäller för särskilda boenden. 

Samtliga övergripande avtal om läkarmedverkan lämnar där-
utöver ett stort utrymme för att reglera närmare detaljer på lokal 
nivå. De lokala läkaravtalen som vi har tagit del av har ingåtts mellan 
en kommun och en eller flera vårdcentraler som fullgör regionens 
primärvårdsuppdrag. Vår bedömning är att de övergripande avtalen 
om läkarmedverkan generellt lämnar ett allt för stort utrymme för 
tolkning, tillämpning och utformning av hur uppdraget ska fullgöras 
till den enskilda utföraren. 

Några tydliga och vägledande riktlinjer för hur målen i HSL ska 
uppnås framgår däremot inte. Det beskrivs mer sällan i avtalen vilka 
kvalitetsmål eller krav på samverkan eller läkarinsatsen som bör upp-
fyllas. I stället överlämnas detta till utföraren att avgöra. Det går att 
följa upp att ett visst samtal har genomförts, men målen som 
samtalet är till för är svårare att följa upp. 93 Våra dialoger visar också 
att det är mer ovanligt att kommun och region gör strukturerade 
uppföljningar av hur läkarinsatserna fungerar. Det verkar saknas en 
överblick över hur regionen lever upp till sitt ansvar att tillhandahålla 
läkarinsatser i kommunal primärvård. 

Vi uppfattar att avtalsregleringen liknar en form av ”visklek” där 
intentioner bakom regelverk i hälso- och sjukvårdslagstiftning 
successivt vattnas ut och förändras desto närmare patienten man 
kommer. Detta bidrar till att läkarinsatsen fullgörs på olika sätt och 
att intentioner i lagstiftning inte når hela vägen fram till patienten. 
I våra dialoger med vårdgivare framkommer också att de bakom-
liggande avtal om läkarmedverkan inte alltid är kända av utföraren 
eller de som förhandlar de lokala läkaravtalen. De har därmed av det 
skälet inte den styrande effekt som varit avsedd. Detta bidrar till att 
läkarinsatsen skiljer sig åt i såväl omfattning som kvalitet beroende 
på bostadsort och vårdgivare. Enskilda läkare får inte alltid de 
förutsättningar som krävs för att kunna ge en god och säker vård. 

Huvudmännens läkaravtal ligger till grund för krav på utförare 
inom regionernas primärvård. Eftersom regionen ansvarar för att 
ställa krav på de verksamheter som har utföraransvaret i sin primär-

93 Jfr SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020, s. 14. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

vård behöver huvudmännen samverka för att kommunerna ska få 
möjlighet att påverka utformningen av kraven i lokala avtal om läkar-
insatser i kommunal primärvård liksom beställningar till vårdgivar-
verksamhet i egen regi. 

Vissa kommunföreträdare har till utredningen fört fram att kom-
munen har begränsade möjligheter att påverka de centrala avtalen så 
att dessa ger rätt styrning till förfrågningsunderlag och de lokala avtalen 
om läkarinsatser. Det finns en risk att avsikter i de övergripande avtalen 
inte kommer till uttryck på avsett sätt i förfrågningsunderlag eller de 
efterföljande lokala avtalen. Att medicinsk kompetens från båda 
huvudmännen är delaktiga i utformningen och uppföljningen av 
läkarinsatsen är enligt vår mening en grundförutsättning för att 
huvudmännen gemensamt ska kunna möta patienternas behov. 

Detta understryker också vikten av att kommuner involverar 
medicinsk kompetens i tillräcklig utsträckning när man samverkar 
med regionen kring läkarmedverkan, såväl gällande utformningen som 
uppföljningen. 

Brist på strukturella förutsättningar 

En grundläggande orsak till brister i läkarinsatser, förutom otydliga 
krav och förväntningar på läkarinsatsen, är att det många gånger 
saknas en för målgruppen anpassad struktur för läkarinsatser till 
personer i kommunal primärvård. 

Lagstiftaren har lämnat ett stort utrymme till regionerna att styra 
hur hälso- och sjukvården organiseras, med hänsyn till den kom-
munala självstyrelsen och behovet att kunna anpassa utformningen 
till lokala förhållanden. Vi kan konstatera att läkaravtalen i princip 
inte ställer några krav som påverkar organiseringen av läkare på ut-
förarnivå. Hur verksamheten är organiserad påverkar dock såväl 
tillgänglighet som relationskontinuitet. Enligt vår mening lämnar 
regionerna ett för stort utrymme för variationer i genomförandet av 
läkarinsatser som vi anser inte kan motiveras av olika lokala förut-
sättningar i en kommun. Skillnaderna beror ofta i stället på hur en 
enskild vårdgivare valt att organisera och prioritera sin verksamhet. 
Detta bidrar till att tillgången till läkarinsatser i praktiken skiljer sig 
åt mellan olika utförare även inom en kommun. Att organisation 
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påverkar tillgången till läkare får stöd av analyser som Vård- och 
omsorgsanalys har gjort.94 

Beroende på hur läkarinsatsen är organiserad kan det ibland råda 
olika uppfattningar om vilken läkare i regionen som ska svara för en 
viss läkarinsats i den kommunala primärvården. Enligt en tidigare 
statlig utredning är det generellt svårt att få hembesök av läkare som 
inte har ett tydligt uppdrag att bedriva primärvård i ordinärt boende. 
Detta medför att personer som har primärvård i ordinärt boende inte 
får de läkarresurser som de skulle behöva.95 

Viss organisering av läkarresurserna kan leda till att fler läkare än 
nödvändigt delar på ansvaret för en patient. Det försvårar kontakterna 
med resten av vårdteamet och relationskontinuiteten med patienten. 

Beroende på hur regionen har organiserat primärvården och den 
enskilda vårdgivaren har valt att organisera sina läkarresurser kan den 
ansvariga läkaren även ha vanlig mottagningsverksamhet. Av våra 
dialoger med läkare framgår att den ansvariga läkaren inte alltid har 
ett schema som gör det möjligt att komma loss från mottagnings-
verksamheten för att göra hembesök med kort varsel. Det gör det i 
princip omöjligt att utföra mer brådskande och oplanerade besök i 
kommunens primärvård. 

Läkarinsatserna till patienter som har kommunal primärvård 
måste organiseras på ett sådant sätt att vård kan erbjudas efter behov. 
Det anser vi är möjligt om organisation anpassas till patienterna och 
inte tvärtom. Organiseringen behöver säkerställa såväl en patient-
anpassad tillgänglighet som ett arbetssätt som stärker relationskon-
tinuiteten mellan läkare och patient. 

Det saknas också ofta en samordnad planering för regionens 
insatser till särskilda boenden och i ordinärt boende. I våra dialoger 
framkommer en bild av att det finns eldsjälar som brinner för sitt 
läkaruppdrag och som lever upp till kraven på god tillgänglighet, 
kontinuitet och delaktighet på det sätt som följer av lagar och avtal 
om läkarmedverkan. När dessa personer saknas permanent eller 
tillfälligt finns däremot ingen grundläggande struktur för en god 
tillgång till och kontinuitet i läkarkontakten för personer som har 
kommunal primärvård. Enskilda läkare har inte alltid de strukturella 
förutsättningar som krävs för att kunna fullgöra den funktion som 
en fast läkarkontakt i primärvården är avsedd för. Trots att äldre 

94 Jfr Vård- och omsorgsanalys, Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019, 2020, s. 14. 
95 Jfr SOU 2011:55, Kommunaliserad hemsjukvård, s. 80. 

365 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

          
         

         
  

          
   

         
           

       
   

       
      

          
    

         
       

      
          

        
         

   
           

     

 

         
             
           

           
  

        
  

        
      

 
        
             
        

Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

personer generellt har störst behov av en sådan funktion får de där-
för allt för ofta inte någon relationskontinuitet med en läkare. Att 
en patient har en utsedd fast läkarkontakt innebär alltså inte alltid att 
det är den läkaren som patienten får träffa regelbundet. 

Enligt dagens läkaravtal ska läkarinsatser i första hand vara förlagda 
till dagtid på vardagar. Det är en rimlig utgångspunkt och fungera väl 
för planerad vård som regelbunden rond och planerade individuella 
läkarbesök, men är inte i sig tillräckligt för att möta behoven i 
kommunens primärvård. Flera regioner anger även att det ska finnas 
en daglig fast tid för konsultation för såväl personal som patienter. 

Alla regioner har organisation för tillgång till läkare även på 
jourtid. Jourorganisationerna kan däremot skilja sig mycket åt 
mellan regioner. Det är vanligt att läkaravtalen anger att kommunens 
sjuksköterska ska kunna nå aktuell vårdcentral för kontakt med 
ansvarig läkare, såväl dagtid som i brådskande fall.96 En del läkaravtal 
anger att läkare ska finnas tillgängliga dygnet runt, alla dagar samt 
att kontakt på jourtid ska tas med primärvårdsläkare i beredskap. 
Ofta ska sjuksköterskan då kunna nå läkaren på ett direkt telefon-
nummer. Vissa regioner saknar en tydlig jourorganisation för kom-
munens primärvård. På kvällar och helger är den kommunala sjuk-
sköterskan hänvisad till regionens växel och vi förmodar att patienter 
i dessa fall vid behov behöver söka upp en akutmottagning. I våra 
dialoger har det senaste alternativet mötts av mest kritik. 

Kommunernas handlingsutrymme kan vara begränsat 

Som redogjorts för tidigare efterlevs inte alltid läkaravtalen och där-
med inte heller bestämmelserna i HSL på lokal nivå. Enligt 16 kap. 1 § 
HSL har kommunen då rätt att anlita läkare på regionens bekostnad. 
I vår utredning har det inte framkommit att den möjligheten används 
av kommuner. 97 

Att kommuner inte anlitar läkare när regionen brister i sina 
skyldigheter enligt avtalen kan ha flera orsaker. 

I våra dialoger med olika aktörer i kommuner framkommer att 
kommuner ofta har ett begränsat handlingsutrymme att kräva att 

96 Jfr SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020, s. 17–18. 
97 Jfr SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
s. 151 och SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020. 
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avtalen fullföljs eller att köpa läkartjänster från annat håll, trots att 
laglig möjlighet finns. 

I vissa kommuner finns flera aktörer (vanligen vårdcentraler) och 
därmed en teoretisk möjlighet att byta utförare av läkarinsatserna. 
I andra kommuner finns varken andra utförare att byta till eller läkare 
att anlita tillfälligt. 

En annan orsak är läkaravtalens utformning och att processen kan 
vara krånglig. Det kan dels vara svårt för kommunen att visa att 
avtalet har brutits, dels saknas en tydlig motpart i regionen att ställa 
sina krav mot. 

De regionala avtalen är ofta utformade på en övergripande nivå med 
målformulerade gemensamma åtaganden för huvudmännen. I dessa 
finns också riktlinjer om kontinuitet, tillgänglighet, vårdplanering och 
uppföljning för såväl kommunens sjuksköterskeinsatser som regionens 
läkarinsatser. Där framgår även att den närmare organiseringen av 
hälso- och sjukvården ska anges i lokala överenskommelser mellan 
kommun och berörd hälso- eller vårdcentral. 

Även om de lokala överenskommelserna reglerar samverkan på 
en mer detaljerad nivå finns ett stort tolkningsutrymme av bestäm-
melserna, vilket kan göra det svårt att avgöra om någon brustit i sina 
åtaganden. Parterna kan ha olika uppfattning om vad som avses med 
t.ex. ”uteblivet läkarbesök”, en vanligt förekommande förutsättning 
i läkaravtalen.98 

Om patienten t.ex. får en läkartid några dagar senare, har avtalet 
brutits då? Om patienterna får besök av läkare men parterna har 
olika uppfattning om hur mycket tid som bör avsättas, har avtalet 
brutits då? Om personalen i och för sig får kontakt med en läkare 
men läkaren inte anser att det behövs ett läkarbesök, har avtalet 
brutits då? 

Vår bedömning är att enskilda aktörer inte alltid drivs av vad 
innehållet i avtalen rimligen ska syfta till utan ibland vad som är bäst 
för sin egen verksamhet och budget. Avsikten i de övergripande 
läkaravtalen bör rimligen vara att äldre personer och andra berörda 
med delad primärvård ska få tillgång till läkare efter individuella 
behov. 

Läkaravtalen är ofta konstruerade på ett sådant sätt att utföraren 
ska få viss tid på sig att åtgärda bristen. I praktiken medför en sådan 
klausul att den lagstadgade rätten att själv anlita läkare begränsas när 

98 Se SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020, s. 18. 
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det gäller oplanerade, mer brådskande, behov av läkare. Enligt upp-
gifter till utredningen väljer kommunens vård- och omsorgspersonal 
då i stället att ta patienten till akutsjukhuset. 

Ett sätt som i något fall visat sig vara effektivt för kommunen att 
påskynda lösningen av påtalade brister i läkarinsatsen är att fråga 
regionen vart fakturan ska skickas. 

8.4 Ansvaret för läkarinsatser 

8.4.1 Kommunens möjlighet att utföra läkarinsatser bör inte 
ändras 

Utredningens bedömning: I dagsläget har regionerna bäst förut-
sättningar att som huvudman säkerställa en god tillgång till läkare 
även för patienter inom kommunens primärvård. Om kommunen 
ska ges utökade befogenheter att som vårdgivare utföra läkar-
insatser bör även huvudmannaansvaret ändras. Vi bedömer att en 
sådan ändring kräver en kommunreform. Kommunernas möjlig-
het att utföra läkarinsatser bör därför inte utökas. 

I stället bör tydligare krav på läkarinsatserna regleras i hälso-
och sjukvårdslagen. Den medicinska kompetensen bör även för-
stärkas på ledningsnivå i såväl kommuner som regioner, tillsammans 
med en reglerad ordning för samverkan på huvudmannanivå. 

Utredningens samlade bedömning 

Vår bedömning är att en möjlighet för kommuner att utföra läkar-
insatser inte är en ändamålsenlig lösning eller avgörande för att t.ex. 
äldre personer ska få en förbättrad tillgång till läkare i primärvården. 

Vår samlade bedömning är att om kommunen ska ges utökade 
befogenheter att utföra läkarinsatser bör även huvudmannaansvaret 
ändras. I annat fall bedömer vi att en sådan lösning skulle bidra till än 
mer gränsdragningsproblematik och diskussioner kring var patient-
ansvarets gränser går mellan kommunens respektive regionens läkare 
(dvs. mellan primärvård och specialiserad vård). En lösning där kom-
muner ges möjlighet att ta över vårdgivaransvar, men inte huvud-
mannaansvar, bör enligt vår bedömning i sig inte innebära större 
möjligheter för kommunen att påverka omfattningen eller utform-
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ningen av läkarresurserna jämfört med i dag. Det gäller oavsett om 
hela eller delar av primärvårdsuppdraget skulle utföras av kommunen. 

Vi bedömer att de flesta kommuner i dagsläget generellt har sämre 
förutsättningar att vara huvudman för läkarresursen i den kommunala 
primärvården än regionerna. Vår samlade bedömning är att det är 
regionerna som har bäst förutsättningar att organisera och styra 
läkarresursen för att kunna säkerställa tillgången till läkare och en 
god och jämlik primärvård, se vår analys nedan. 

Vi anser i stället att det behövs en tydligare nationell styrning av 
läkarresursen genom att kraven på läkarinsatsen förtydligas i lag, se 
avsnitt 8.7. Den medicinska kompetensen behöver även förstärkas 
på ledningsnivå i såväl kommun som region, se avsnitt 8.8.4–8.8.5, 
liksom tydligare krav på samverkan, se avsnitt 8.5.2. Detta – i 
kombination med den ökade uppmärksamhet som bristerna har fått 
under pandemin – bör leda till att regioner i samverkan med 
kommuner vidtar de åtgärder som krävs för att stärka läkartillgången 
och fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar. Det vore ett mer välav-
vägt ingrepp i den kommunala självstyrelsen än att flytta huvud-
mannaansvaret mot huvudmännens önskemål. Mot denna bakgrund 
kommer våra förslag att utgå från den befintliga ansvarsfördelningen. 

Om våra förslag inte leder till en avsedd förbättring finns däremot 
skäl att överväga frågan om huvudmannaansvaret igen. Vi anser att 
en så omfattande reform bör hanteras i samband med en översyn av 
den kommunala indelningen, vilken är avgörande för kommunernas 
strukturella förutsättningar att axla ett sådant ansvar. 

Skäl för utredningens bedömning 

Allmänna utgångspunkter 

Mot bakgrund av konstaterade brister i läkarinsatsen i kommunal 
primärvård har frågan om kommunen bör ges utökad möjlighet eller 
skyldighet, att ta över regionens ansvar för läkarinsatser för de grupper 
som omfattas av kommunal primärvård diskuterats under lång tid. 
Frågan har utretts fem gånger under 2000-talet utan att någon har före-
slagit att huvudmannaansvaret i grunden bör förändras.99 

99 Se SOU 2000:114, Samverkan – Om gemensamma nämnder på vård och omsorgsområdet; 
SOU 2004:68, Sammanhållen hemvård; SOU 2011:55 Kommunaliserad hemsjukvård, s. 73 f.; 
SOU 2016:2, Effektiv vård, s. 459 och SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem, s. 152. 
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Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som 
senast övervägde frågan, valde nyligen att inte föreslå att kom-
munerna ska ges möjlighet att överta skyldigheten att erbjuda läkar-
vård till personer med kommunal hälso- och sjukvård.100 

Vår utredning har i uppdrag att ”överväga och ta ställning till om
det finns behov av och är ändamålsenligt att ge kommuner möjlighet 
att utföra läkarinsatser och, i så fall lämna de förslag som krävs för 
att reglera en sådan ordning”. Uppdraget kräver i denna del, dels en 
utredning om vilka möjliga praktiska lösningar som finns, dels en 
bedömning av om en utökad möjlighet av något slag är ändamåls-
enlig. För att en sådan lösning ska vara ändamålsenlig krävs att den 
bidrar till att stärka tillgången till läkare och en god och jämlik vård. 

I dag får kommunen endast anlita läkare när regionen inte fullgör 
sina skyldigheter enligt de läkaravtal som ingåtts mellan huvudmän-
nen. 101 Kommunen får då anlita läkare i regionens ställe. Avsikten bör 
vara att kommuner ska kunna lösa tillfälliga brister genom att t.ex. ta 
in en hyrläkare. Eftersom kommunen har rätt till ersättning för sina 
kostnader för detta, skapar det incitament för regionen att fullgöra 
sina skyldigheter. 

Denna möjlighet skiljer sig från att vara vårdgivare, vilket är den 
som själv bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.102 För att betrak-
tas som vårdgivare behöver kommunen bedriva läkartjänsterna i egen 
regi, dvs. anställa egna läkare, inte köpa läkartjänster från privata 
vårdgivare. 

Utredningen Effektiv vård ansåg att kommun och region borde 
ha möjlighet att komma överens om att kommunen får överta 
skyldigheten att erbjuda läkarvård till personer som bor i särskilt 
boende eller har kommunal primärvård i ordinärt boende. Den 
utredningen menade att huvudmännen i de aktuella fallen skulle 
kunna klargöra ansvarsfördelningen mellan primärvården och den 
specialiserade vården och reglera ekonomiska frågor i ett avtal.103 

Utredningen lämnade däremot inget konkret förslag om sådan avtals-
samverkan. Det framgår inte helt tydligt om den utredningen avsåg 
en frivillig överflyttning även av huvudmannaansvaret för läkare, 
men vi har uppfattat utredningen på det sättet. 

100 Se SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, s. 152. 
101 Se 16 kap. 1 § HSL. 
102 Se 2 kap. 3 § HSL. 
103 Se SOU 2016:2, Effektiv vård, s. 459 f. 
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Det har i vissa av våra dialoger efterfrågats en möjlighet för kom-
muner att även anställa egna läkare, utan att samtidigt ta över huvud-
mannaansvaret för läkare. Om huvudmannaansvaret inte samtidigt 
ska ändras innebär det att regionen fortsatt styr vilka krav och förut-
sättningar som gäller för dessa läkartjänster. 

Vi har utrett vilka rättsliga lösningar som krävs även för ett sådant 
alternativ samt bedömt om något av dessa alternativ är en ändamåls-
enlig lösning. Vi kan se att det i princip finns tre alternativa lösningar 
för att ge kommuner utökade möjligheter att utföra läkarinsatser. Vi 
bedömer att varje sådant förslag innebär nya risker och att ingen av 
dessa lösningar därför är ändamålsenlig. Enligt vår mening bör kom-
munerna därför inte få utökade möjligheter att utföra läkarinsatser 
utan att samtidigt ta över huvudmannaansvaret. En sådan lösning är 
i sig inte lämplig utan att samtidigt se över kommunindelningen, då 
för få kommuner har de förutsättningar som krävs för att ta ett 
sådant ansvar, se nedan. 

Alternativ ett – en möjlighet att anställa läkare på egen bekostnad 

En tidigare utredning har föreslagit ett alternativ för kommunen som 
vårdgivare för läkarinsatser. Förslaget innebar att man skulle ge kom-
muner möjlighet att utföra läkarinsatser i den kommunala primär-
vården, utan att ge dem huvudmannaansvaret för att tillhandahålla 
läkarresursen. Huvudmannaansvaret skulle liksom i dag ligga kvar 
hos regionerna. Kommunerna skulle inte ha någon skyldighet att till-
handahålla läkare och de skulle själva bekosta eventuella läkarinsatser.104 

Vi bedömer att denna lösning kräver en relativt enkel rättslig reglering 
i HSL som förtydligar detta. Den kan antingen ange vilka insatser 
som kommunens läkare får komplettera med eller lämna det fritt till 
kommunen att avgöra så länge insatserna utförs på primärvårdsnivå. 

Vår samlade bedömning, utifrån dialoger med såväl våra experter 
som med företrädare för huvudmännen, är att det inte finns något 
intresse för en lösning som innebär att kommunen får utföra ”extra”
läkarinsatser utan att få någon ekonomisk kompensation för det från 
regionen. Vi bedömer också att en sådan lösning snarare skulle bidra 
till ökad otydlighet i patientansvaret och en risk för fortsatt nedprio-
ritering av primärvårdsinsatser från regionerna till berörda grupper. 

104 SOU 2000:114, Samverkan – Om gemensamma nämnder på vård och omsorgsområdet. 
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Lösningen där kommuner utför ”extra” läkarinsatser innebär stora 
risker för att kommunen får utföra insatser som kompensation för 
att regionen brister i sitt huvudmannaansvar, utan att de får någon 
ersättning för det. Det bör också motverka en stärkt relations-
kontinuitet och försvåra en samordnad vårdplanering på individnivå. 
Risken för att vårdbehov faller mellan stolar bedömer vi som hög. 

Svårigheterna med denna typ av lösning bekräftas av remissvaren 
på tidigare omnämnda utredningsförslag. Samtliga regioner och en 
majoritet av kommunerna avvisade förslaget med motivering att det 
skulle medföra oklarheter i uppgiftsfördelningen.105 

I våra direktiv anges att en ny ordning inte får innebära att det 
skapas otydlighet kring vem som är ytterst ansvarig för att säker-
ställa tillgången till läkare och för att säkra en god och jämlik vård. 
Enligt vår bedömning är detta därför inte en ändamålsenlig lösning 
för att stärka tillgången till läkare. 

Alternativ två – en möjlighet att ta hela vårdgivaransvaret för 
läkartjänsterna 

Ett annat alternativ är att kommunen får möjlighet att utföra samtliga 
läkartjänster som ingår i primärvården, för patienter med kommunal 
primärvård. Kommunen skulle t.ex. kunna anställa läkare för att 
fullgöra det uppdrag som vi föreslår i avsnitt 8.7.4–5. Vårt förslag, 
liksom en sådan lösning, behöver utformas som ett tilläggsuppdrag 
vilket enligt nuvarande regelverk behöver upphandlas med stöd av lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling. Annars behöver kommunen 
erbjuda läkartjänster på primärvårdsnivå till hela befolkningen, vilket 
inte är aktuellt. 

EU-rättsliga upphandlingsdirektiv, den fria etableringsrätten i 
primärvården och en obligatorisk valfrihet för patienter att kunna 
välja vårdgivare medför att en sådan lösning kräver en mer om-
fattande analys av behovet av ändring i nu gällande regelverk. För att 
de kommuner som vill ska kunna få ensamrätt på ett sådant uppdrag 
bör det enligt vår bedömning krävas ett tillämpligt undantag för 
regionen att upphandla dessa tjänster i konkurrens, se avsnitt 4.4.2. 
Annars kan kommunen behöva konkurrera med privata vårdgivare 
om läkaruppdraget i den kommunala primärvården. 

105 Remissvar till SOU 2000:114, Samverkan – Om gemensamma nämnder på vård och omsorgs-
området. 
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Vi kan konstatera att en sådan lösning skulle innebära att 
regionen ska ställa krav på kommunens läkare på liknande sätt som 
de i dag ställer krav på läkare i egen och andras regi. Vi uppfattar en 
sådan ansvarsfördelning som mycket märklig. En sådan lösning, utan 
att kommunen tar över huvudmannaansvaret, bör enligt vår bedöm-
ning i sig inte innebära större möjligheter för kommunen att påverka 
omfattningen av läkarresurserna jämfört med i dag. En sådan lösning 
bör, med dagens regelverk, vidare kräva att patienterna undantas från 
möjligheten att välja utförare i regionernas primärvård och för de 
allra flesta kraftigt begränsa möjligheten att välja fast läkarkontakt i 
primärvården. Då vi bedömer att en sådan lösning inte vore ända-
målsenlig har vi inte gått vidare med närmare utredning om möjlig-
het till undantag från det upphandlingsrättsliga regelverket.106 

Alternativ tre – möjlighet att ta över huvudansvaret för läkartjänster 

Ett tredje alternativ vore att ge kommuner utökad möjlighet att till-
handahålla läkartjänster på motsvarande sätt som gäller för möjlig-
heten att i dag ta över ansvar för primärvård i ordinärt boende. 
Nämligen en möjlighet, men ingen skyldighet, att ta över huvudmanna-
ansvaret även för läkarinsatser på primärvårdsnivå. Kommunen kan 
sedan välja om den vill erbjuda tjänsterna i egen eller annans regi. 
Kommunen skulle med denna lösning kunna påverka vårdgivarens 
förutsättningar att erbjuda en god och säker tillgång till läkare. Vi 
anser därför att det är den mest ändamålsenliga lösningen, av dessa 
tre, för att kommuner ska kunna styra läkarinsatserna. Vi uppfattar 
att detta tredje alternativ motsvarar den avtalssamverkan som Utred-
ningen Effektiv vård ansåg lämplig. En sådan avtalssamverkan skulle 
kunna regleras på motsvarande sätt i HSL som den som i dag finns i 
12 kap. 2 § HSL. Samtidigt behöver regleringen av fast läkarkontakt i 
så fall ses över för att säkerställa rätten till en sådan även med en sådan 
ordning. 

Detta tredje alternativ förutsätter alltså att även huvudmanna-
ansvaret för läkarinsatser ändras. I annat fall bedömer vi att en sådan 
lösning skulle bidra till än mer gränsdragningsproblematik och diskus-
sioner kring var patientansvarets gränser går mellan kommunens 

106 Jfr Prop. 2021/22:72, Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 48. 
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respektive regionens läkare (dvs. mellan primärvård och specialiserad 
vård). 

Nedan har vi därför analyserat vilken huvudman som har bäst 
förutsättningar att organisera och styra läkarresursen. 

Bristande förutsättningar i form av infrastruktur 

Att vara huvudman för den högsta medicinska kompetensen ställer 
krav på en robust infrastruktur för att attrahera, upprätthålla och 
utveckla kompetensen. Det inkluderar bl.a. tillgång till vetenskapliga 
källor, kollegialt lärande, forsknings- och utvecklingsmöjligheter, 
fortbildning m.m., men även kapacitet att säkerställa nödvändig 
jourverksamhet, vikarier vid utbildning, semester etc. 

Utredningens bedömning är att det ställer krav på en hälso- och 
sjukvårdsverksamhet av viss storlek för att det ska kunna göras på ett 
ändamålsenligt och för samhället kostnadseffektivt sätt. En stor andel 
av våra 290 kommuner har i dag inte de förutsättningar som krävs. 

Våra dialoger pekar också på en bred samsyn om att kommunerna 
inte bör ta över huvudmannaansvaret för kliniska läkarinsatser, då 
det inte bedöms troligt att det skulle bidra till ökad tillgänglighet till 
läkarresursen. Även andra undersökningar som gjorts visar ett svagt 
intresse från kommuner att ta över ansvaret för kliniska läkar-
insatser.107 Det finns samtidigt en bred enighet bland olika aktörer 
att läkarinsatserna i kommunens primärvård måste förstärkas. 

Stora utmaningar att säkerställa tillgång till rätt kompetens 

En av de största utmaningarna i dagens primärvård, såväl för kommuner 
som regioner, är kompetensförsörjningen. Regionerna har i dag svårt 
att rekrytera och behålla allmänläkare i primärvården och det är fortsatt 
relativt få som utbildar sig till geriatriker i förhållande till behovet. 
Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer är det svårt att rekrytera framför 
allt i glesbygd, långt från universitet och större sjukhus.108 

En ändrad ansvarsfördelning, där kommuner ges möjlighet att ta 
ansvar för vissa läkarinsatser, innebär att huvudmännen kommer 

107 Sveriges Radio, Kommuner splittrade i frågan om de ska kunna anställa egna läkare. 
108 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2021, 2021, s. 36 och s. 38 samt generellt 
om läkare enligt SCB: s Arbetskraftsbarometer 2019 s, 53 och 2020, s. 53. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

konkurrera om samma begränsade läkarresurser på primärvårdsnivå. 
Det finns då en väsentlig risk för att kommuner skulle ha ännu 
svårare än regionerna att tillsätta vakanta läkartjänster med rätt 
kompetens. 

Majoriteten av kommunerna bedöms inte ha förutsättningar att 
erbjuda de arbetsvillkor eller den infrastruktur som efterfrågas i 
fråga om tillgång till vetenskapliga källor, kollegialt lärande, forsk-
nings- och utvecklingsmöjligheter, fortbildning etc. Detta är viktiga 
faktorer för att upprätthålla patientsäkerhet, utveckla vården samt 
bli en attraktiv arbetsgivare. Det finns därmed en ökad risk för fler 
tillfälligt eller mer permanent vakanta läkartjänster om kommunen 
tar över ansvaret för läkartjänster. Det gäller framför allt i glesbygd. 
Det riskerar att leda till ett ökat behov av hyrläkare med sämre 
kontinuitet och kvalitet i vården som följd. Det skulle i sig kunna få 
allvarliga konsekvenser för berörda patientgrupper och sätta kom-
munen som huvudman i ett svårt läge. Det är en oro som kommun-
företrädare framfört till vår utredning. 

Givet befolkningsunderlaget skulle en kommunläkare bli relativt 
ensam i sin profession i många kommuner. Den farhågan bekräftas 
av läkarföreträdare. Det gör systemet sårbart vid sjukdom, semester 
eller för läkarnas deltagande i utbildningar och konferenser. 

Att läkare i kommunen kommer vara betydligt färre i antal än 
övriga anställda professioner gör utmaningen mer påtaglig när det 
gäller att tillgodose deras behov av kollegialt lärande och kompetens-
utveckling. Motsvarande problematik finns redan i dag för andra 
professioner i kommunens primärvård.109 

Om kommuner ges möjlighet att ta över huvudmannaansvaret 
för läkarinsatser bör utformningen av den kommunala primärvården 
bli än mer varierad än i dag, när kommuner väljer olika lösningar. En 
ökad fragmentisering leder ofta till mer utmaningar att samordna 
vårdinsatser. Det medför också en stor risk för ökad ojämlikhet i 
tillgång till och kvalitet i läkarinsatser. 

Sammantaget bedömer vi att kommunernas möjlighet att attrahera, 
bibehålla och utveckla relevant kompetens som mer utmanande än 
regionernas. 

109 Se Dagens medicin, Säkerställ en kunskapsbaserad kommunal vård 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Ökad risk för strukturell sårbarhet 

Vi bedömer att små kommuner saknar befolkningsunderlag för att 
sysselsätta egna läkare som enbart arbetar i kommunal primärvård 
och att en sådan organisation riskerar att bli sårbar. Det är en bedöm-
ning som delas av tidigare utredningar.110 Givet att det i regel finns 
svårigheter med delade anställningar är det inte heller rimligt att anta 
att en region och kommun i t.ex. glesbygd skulle dela på en läkar-
tjänst. 

Om en kommun tar över ansvaret för läkarinsatser behöver sam-
tidigt en viss överkapacitet säkerställas, för att inte tillfälliga glapp i 
läkartillgången ska uppstå. Läkaren behöver ha utrymme för egen 
fortbildning, verksamhetsutveckling och forskningsarbete. Patient-
grupperna i kommunal primärvård har samtidigt behov av en väl-
fungerande jourverksamhet. Även här bedömer vi att huvudmännens 
storlek spelar roll. 

I många kommuner skulle läkartillgången riskera att bli sårbar 
samtidigt som det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att ha en 
överkapacitet av läkare. Om kommunen tar över ansvaret för läkar-
insatsen skulle det för flertalet kommuner sannolikt förutsätta en 
samverkan mellan olika kommuner alternativt upphandlande av 
tjänster för jourorganisation m.m. Då det oftast skulle röra sig om 
små volymer bedömer vi att deras utsikter att få till stånd ändamåls-
enliga och kostnadseffektiva upphandlingar troligen är mer utmanande 
än för regionerna. 

Trots att regionerna har brustit i sitt ansvar när det gäller att 
säkerställa tillgången till läkare bör de – utifrån sin storlek och sitt 
breda hälso- och sjukvårdsuppdrag – generellt sett ha bättre förut-
sättningar att organisera och vid behov omfördela sina läkarresurser 
såväl för jouruppdrag som när vakanser uppstår, vid sjukdom, 
tjänstledighet och liknande. 

Möjlighet att skapa kontinuitet och teamarbete 

Ett starkt argument för utökade möjligheter att anställa kliniska 
läkare i kommuner är att det förväntas leda till ökad kontinuitet och 

110 Se SOU 2004:68, Sammanhållen hemvård, s. 61–62 och SOU 2011:55, Kommunaliserad 
hemsjukvård, s. 78. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

effektivare samverkan om en huvudman är ansvarig för hela primär-
vårdkedjan för de aktuella patienterna. 

Antagandet är att läkaren t.ex. skulle kunna involveras i god tid 
för förebyggande insatser om kommunen styr vad som ska ingå i 
läkarinsatsen. Läkaren skulle även på ett tydligare sätt kunna bli en 
del av vårdteamet när all personal har samma uppdragsgivare eller 
arbetsgivare. Det skulle bidra till ökad kontinuitet om samma läkare 
är kopplad till ett boende eller geografiskt område. Sårbarheten 
skulle vidare minska om läkaren endast ansvarade för patienter i 
kommunal primärvård då läkaren inte behöver prioritera mellan 
huvudmännens patienter. 

Att ovannämnda värden uppnås hänger dock i slutändan också på 
hur kommunen väljer att styra, organisera och ersätta den läkar-
resurs man får ansvar för. Inte heller kommunerna har oändliga 
resurser och även deras läkare skulle behöva prioritera mellan olika 
patienter, om än bara bland dem med kommunal primärvård. 

För att uppnå de fördelar som redovisats ovan krävs såväl tydliga 
uppdrag som rätt incitament och nya och integrerade arbetssätt 
mellan läkare och övriga professioner. Ett byte av arbetsgivare eller 
uppdragsgivare bidrar enligt vår mening inte per automatik till det, 
se våra förslag i avsnitt 8.7. 

På motsvarande sätt skulle även regionerna, med tydligare upp-
drag och incitament till nya arbetssätt kunna styra och organisera 
läkarresurserna så att dessa fördelar uppnås. Däremot är det nöd-
vändigt att kommunernas bedömningar om vårdbehov, tillgänglig-
het, kontinuitet och samordning av olika typer av insatser beaktas 
vid kravställningen på utförare av läkarinsatser. 

Vi anser att kommunen kan och ska ställa krav på utformningen 
och omfattningen av läkarinsatsen redan med dagens ansvarsfördel-
ning. Dagens läkaravtal mellan huvudmännen ska återge en parts-
gemensam uppfattning om behovet av läkarinsatser. Vid vår gransk-
ning av läkaravtalen har vi dock också bedömt att läkaravtalen är 
regiontyngda, se avsnitt 8.7.1. Det verkar därmed som om kommunen 
i dag inte har möjlighet att påverka de centrala avtalen i tillräcklig 
utsträckning. Se våra förslag om stärkt medicinsk kompetens på led-
ningsnivå i kommun och region i avsnitt 8.8.4 och 8.8.5. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Förutsättningar för samverkan och samordning 

Det är inte ovanligt att patienter i kommunal primärvård har omfat-
tande vårdbehov även inom specialiserad vård. Ett helt parallellt 
hälso- och sjukvårdssystem inom kommunen är inte aktuellt. En 
kommunanställd läkare skulle därför vara beroende av ett nära 
samarbete med läkare inom den specialiserade vården, som regionen 
är huvudman för. 

Vår bedömning är att det alltid kommer finnas vårdkedjor som 
behöver samordnas oavsett om kommunen tar över hela primär-
vårdsuppdraget. Ett samlat ansvar innebär därför inte i sig att be-
hovet av samverkan och samordning minskar. När det gäller hälso-
och sjukvård går det inte att undvika behov av samverkan mellan en 
mängd olika aktörer. Det handlar om att ha en personcentrerad vård. 
I en modern hälso- och sjukvård behöver man arbeta i team med flera 
olika professioner, och ibland från olika organisationer. Det krävs inte 
att man har samma arbetsgivare för att ha förutsättningar att bygga 
upp ett fungerande interprofessionellt team. Det styrs snarare av 
andra faktorer som organisering av arbetet hos båda parter och hur väl 
den underlättar för samverkan. 

Det finns också goda exempel där samverkan fungerar väl i dag 
även med två huvudmän. 

Vår bedömning är att organisationen hos vårdgivaren har avgörande 
betydelse för möjligheten till relationskontinuitet och personcentre-
rade arbetssätt. I våra dialoger finns en bred samsyn att tillit till 
varandra är avgörande för att samverkan ska fungera. Man kommer 
relativt långt med gemensamma mål, tydliga uppdrag, gemensam 
vårdplanering och samma inställning till behovet av samverkan. Det 
gäller oavsett vem som har ansvar för läkarinsatsen. 

Enligt vår samlade bedömning är den mest ändamålsenliga lösningen 
att kommuner och regioner samverkar inom ramen för befintligt regel-
verk. 

8.5 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar tydliggörs 

8.5.1 Det kommunala primärvårdsansvaret 

Utredningens förslag: Det ska framgå av 12 kap. hälso- och sjuk-
vårdslagen att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård på 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

primärvårdsnivå genom att uttrycket ”hälso- och sjukvård” i
tillämpliga fall i hälso- och sjukvårdslagen ersätts med ”primärvård”.
Nödvändiga följdändringar ska göras i andra kapitel och lagar. 

Begreppet hemsjukvård ska ersättas med uttrycket primärvård 
i ordinärt boende. 

Skäl för utredningens förslag 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar bör tydliggöras 

I dag anges i 12 kap. 1 § HSL att kommunen ansvarar för hälso- och 
sjukvård till personer i vissa särskilda boenden och i dagverksamhet 
samt, enligt 12 kap. 2 § och 14 kap. 1 § HSL, får erbjuda hälso- och 
sjukvård till personer i ordinärt boende och ytterligare särskilda 
boenden. Att det är fråga om hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå 
framgår endast av förarbeten till lagen. 

I våra dialoger har det framkommit att det råder en utbredd oklar-
het om hur omfattande kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är. 
Motsvarande otydlighet finns även för regionernas hälso- och sjuk-
vårdsansvar för berörda grupper. Det verkar också råda oklarhet hos 
båda huvudmännen om vad som utgör primärvård respektive specia-
liserad vård och därmed vem som bär ansvaret för specialiserad 
hälso- och sjukvård i hemmet. 

Resultatet av detta har visat sig tydligt när hälso- och sjukvården 
satts på prov under coronapandemin. Då ökade behovet av speciali-
serade medicinska insatser. Som redovisats i avsnitt 8.3.1 överlät 
regionerna medicinska bedömningar och nödvändiga medicinska 
insatser till kommunerna utan att säkerställa att de hade tillräcklig 
kompetens eller utrustning för att fullgöra dem. Det satte kom-
munerna och framför allt personer i särskilda boenden, i ett väldigt 
utsatt läge. 

Den oklara ansvarsfördelningen och bristande samverkan mellan 
huvudmännen innebär i praktiken att personer som bor i särskilt 
boende i vissa fall inte får samma tillgång till hälso- och sjukvård, såväl 
medicinska bedömningar från läkare som tillgång till annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, som resten av befolkningen, se närmare i 
vårt förslag i avsnitt 8.5.2. 

Vi anser att det är angeläget att klargöra att kommunen är huvud-
man för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Att klargöra vem 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

som är huvudman för olika vårdinsatser är centralt. Den som är 
huvudman för vården är ytterst ansvarig för att vården kan erbjudas 
invånarna, ansvarig för finansieringen, att vårdgivare har tillgång till 
den kompetens och utrustning som krävs, att vården är tillgänglig 
och att kvaliteten följs upp m.m. Om detta är otydligt finns risk för 
att vårdbehov faller mellan stolar, se fördjupad problembeskrivning 
i avsnitt 8.3. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som huvudman behöver 
därför tydliggöras. Av ansvarsfördelningen i HSL följer att det som 
inte kommunen ansvarar för, faller inom ramen för regionens hälso-
och sjukvårdsansvar. Vi anser att det behöver klargöras i 12 kap. 
HSL vad det är för hälso- och sjukvård som kommunerna har 
befogenhet att ta ansvar för som huvudman, nämligen primärvård. 

I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård används 
uttrycket kommunalt finansierad hälso- och sjukvård för att beskriva 
kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Ett sådant begrepp bidrar 
inte till något klargörande av vilken hälso- och sjukvård som kom-
muner är ansvariga för. Det uttrycket passar därför inte för att i HSL 
ange vilken vård kommuner som huvudman får och ska ansvara för. 

Trots att begreppet primärvård enligt HSL är en vårdnivå används 
begreppet i rapporter från myndigheter m.m. ofta för att beskriva en 
organisatorisk del av regionens hälso- och sjukvård. Att primärvårds-
begrepp inte används på ett konsekvent sätt i lagar och rapporter kan 
vara en bidragande orsak till en otydlighet i kommunens ansvar. 

Vi anser att det bör framgå direkt av HSL att kommunen endast 
är och kan vara huvudman för primärvård. Vi föreslår därför att det 
av de bestämmelser som syftar till att klargöra ansvarsfördelningen 
för hälso- och sjukvården ska framgå att kommunen ansvarar för 
primärvård till de grupper som anges i 12 kap. HSL. 

Primärvården omfattas av samma kvalitetskrav som all annan 
hälso- och sjukvård. I detta avseende finns ingen anledning att göra 
skillnad mellan vård i olika boendeformer. Vårt förslag innebär ingen 
ändring i nu gällande ansvarsförhållanden. Nödvändiga följdändringar 
behöver göras i andra författningar. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

Hemsjukvård bör benämnas primärvård i ordinärt boende 

Eftersom det är frivilligt för kommunerna att ta över primärvården i 
ordinärt boende är det enligt vår mening även fortsättningsvis nöd-
vändigt att i bestämmelser om huvudmannaansvar skilja på primär-
vård i olika boendeformer. Det innebär dock inte att kraven på god, 
säker och nära vård skiljer sig åt beroende på var en person bor. 

Den kommunala hälso- och sjukvården i ordinärt boende 
benämns i dag kort som hemsjukvård, ett begrepp som sedan varken 
definieras eller konsekvent används i andra bestämmelser i HSL. 

När begreppet infördes utfördes inte specialiserad hälso- och 
sjukvård i hemmet i samma omfattning som i dag. Därefter har 
alltmer specialiserad vård flyttat ut i patientens eget hem. I takt med 
att många kommuner tagit över delar av hemsjukvården i ordinärt 
boende och samtidigt även åtagit sig att utföra mer specialiserad 
hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet, uppstår oklarheter om 
vilken vårdnivå som avses när uttrycket hemsjukvård används. 

Lagrådet ansåg i samband med beredningen av 2017 års HSL att 
begreppet hemsjukvård borde ersättas med en mer bestämd benäm-
ning, men konstaterade att det saknades beredningsunderlag för en 
definition av detta i det lagstiftningsärendet.111 Utredningen Sam-
ordnad utveckling för god och nära vård har föreslagit att begreppet 
hemsjukvård i 12 kap. HSL ersätts med uttrycket hälso- och sjukvård 
i hemmet i ordinärt boende. Den utredningen delade bedömningen 
att avsaknaden av en definition av begreppet hemsjukvård bidragit 
till en otydlighet, där den hälso- och sjukvård som utförs i hemmet 
av kommunerna många gånger ses som en egen form av vård. Avsikten 
med den utredningens förslag var att tydliggöra att den hälso- och sjuk-
vård som kommunen utför i hemmet omfattas av samma kvalitetskrav, 
behov av adekvat resurssättning och kompetensbehov som all hälso-
och sjukvård. Den utredningen underströk också att det är hälso-
och sjukvård på primärvårdsnivå som avses.112 Vi delar uppfattningen 
att det är fråga om primärvård i patientens hem och att den omfattas 
av samma kvalitetskrav som all annan hälso- och sjukvård. 

Det är inte bara den ordinarie bostaden som utgör patientens 
egna hem. Även särskilda boenden utgör patienternas egna hem när 
de bor där permanent. I takt med att alltmer specialiserad vård kan ges 

111 Se Lagrådets yttrande, Ny hälso- och sjukvårdslag, 2017. 
112 SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
s. 153 f. 
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i det egna hemmet kan begreppet hemsjukvård i dagligt tal användas 
när det gäller all vård i en patients eget hem, oavsett vårdnivå eller 
boendeform. Vi anser därför att det begreppet har tappat sin stringens 
och numera är mindre tydligt för att ringa in den kommunala primär-
vårdens frivilliga uppdrag. 

Det förslag som utredningen Samordnad utveckling för god och 
nära vård lämnat är även det uppbyggt kring ”hemmet”. Vi anser inte 
att det bidrar till ett tillräckligt förtydligande i de avseenden vi 
eftersöker, dvs. att kommunernas ansvar gäller hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå samt att skilja på primärvård i olika boendeformer. 

Vi föreslår därför att nuvarande uttryck i HSL hälso- och sjukvård 
i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende ersätts med primärvård i 
ordinärt boende. Uttrycket hemsjukvård ska därmed inte längre före-
komma i lagstiftningen. På så sätt blir det tydligt vilken vårdnivå som 
avses och det går tydligt att skilja mellan kommunens obligatoriska 
åtaganden (som regleras i 12 kap. 1 §) samt dess frivilliga åtaganden 
(som regleras i 12 kap 2 §). 

Det klargör också att kommunerna inte får ta över huvudmanna-
svaret för vårdinsatser som syftar till att tillgodose annat än vanligt 
förekommande vårdbehov, jfr 13 a kap. 1 § HSL om primärvårdens 
uppdrag. 

Andra vårdinsatser i hemmet omnämns ofta som avancerad sjuk-
vård i hemmet (ASIH), men är inte närmare reglerat. Om den vård-
formen i det enskilda fallet utgör primärvård eller specialiserad vård 
avgörs av om vården ryms i primärvårdens definition och uppdrag 
eller inte. Som vi redogör för i avsnitt 8.2 bör kommunens möjlighet 
att medverka i fullgörandet av vissa vårdinsatser på regionens uppdrag 
utredas särskilt. Det kan ibland vara ändamålsenligt för att patienten 
ska få en sömlös vård och hälso- och sjukvårdens resurser användas 
på ett effektivt sätt. Insatser som i och för sig har ordinerats inom 
den specialiserade vården men inte kräver någon särskild kompetens 
eller teknisk utrustning eller annan särskild kompetens att utföra bör 
falla inom definitionen för primärvård. 
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Vilka förväntningar finns på kommunens primärvårdsuppdrag? 

Enligt äldre förarbeten till HSL ska kommunen ansvara för grundläg-
gande behov som ligger i gränslandet mellan socialtjänst och hälso-
och sjukvård.113 

Definitionen av primärvård moderniserades 1 juli 2021 och sam-
tidigt reglerades primärvårdens grunduppdrag i HSL. Av 2 kap. 6 § 
och 13 a kap. 1 § HSL följer att primärvården som vårdnivå ska ha den 
kompetens och den utrustning som krävs för att omhänderta vanligt 
förekommande vårdbehov, som inte kräver särskild medicinteknisk 
utrustning eller särskild kompetens. Skälen till ändringarna är att om-
ställningen till en nära hälso- och sjukvård kräver ett nytt, modernare 
och tydligare gränssnitt mellan primärvård och annan specialiserad 
vård. Numera är det vilken kompetens och vilken medicinteknisk ut-
rustning som behövs för att ta om hand vanligt förekommande vård-
behov som avgör om en medicinsk insats utgör primärvård eller 
specialiserad vård. Vad som är vanligt förekommande vårdbehov och 
vilka medicinska insatser som kan utföras i hemmet, i särskilt och 
ordinärt boende, förändras över tid.114 Det kan därför inte anges 
tydligare i författning utan kräver en dynamisk reglering. I takt med 
bl.a. nya vårdbehov, medicinska upptäckter och personalens kompe-
tensutveckling kommer kraven på primärvården successivt att för-
ändras. Innebörden ändras däremot inte över en natt. Det går därför att 
planera primärvården över tid, men planeringen behöver regelbundet 
ses över. 

Vid Ädelreformen lyftes främst undersköterskor, sjuksköterskor, 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter fram som självklara professioner 
i kommunens primärvård. Nya livsstilsvanor, medicinteknisk ut-
veckling och samhällets utveckling i övrigt har skapat nya behov av 
vård och förebyggande arbete som gjort att professioner som bl.a. 
dietister, logopeder, farmaceuter och kuratorer, nu behöver finnas till-
gängliga i primärvården.115 I våra dialoger med verksamma i kom-
muner har det inte framkommit att samhällsutvecklingen generellt 
har lett till nya överväganden i kommuner om hur deras primärvård 
behöver förändras och förstärkas. Därför finns inte alla primärvårdens 

113 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm, s. 58 och 
s. 73. 
114 Se prop. 2019/2020:164, Inriktning för nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 67. 
115 Jfr prop. 2019/2020:164, Inriktning för nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 67 f och våra dialoger med professionsföreträdare och MAS/MAR-företrädare; Social-
styrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 8 och s. 55–56. 
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medicinska kompetenser eller nödvändig medicinteknisk utrustning 
tillgängliga för många patienter med kommunal primärvård i dag. 

I våra dialoger framkommer även att en del kommuner i takt med 
att vården flyttas ut från sjukhusen, känt sig tvingade att ta över allt 
mer ansvar för specialiserad vård från regionerna. Det går i så fall 
enligt vår mening utöver vad som förväntas av en kommun inom 
ramen för dess huvudmannaansvar. Det går också utöver vad kom-
munen får ta över ansvaret för enligt HSL. Däremot kan det inom 
ramen för kommunens skyldighet att samverka i omställningen till 
en mer nära vård krävas att dess personal medverkar i viss vård på 
regionens uppdrag, se avsnitt 8.2. 

Vårt utredningsuppdrag har bedrivits i bred samverkan med 
berörda aktörer inom primärvården. Bland dessa finns en samstämmig 
bild om att det inte går att närmare ange exakt var gränsen för kom-
munens primärvårdsansvar ska gå. Samtidigt efterfrågar många ett 
klargörande av vad som förväntas av kommuner i dag. 

Erfarenheter från pandemin men även genomförandet av LUS 
väcker frågor om vilka förväntningar som kan ställas på kommunens 
medicinska kompetens och medicintekniska utrustning. Det råder t.ex. 
olika uppfattningar om huruvida medicinska insatser som har varit nöd-
vändiga för att rädda liv under pandemin, såsom t.ex. syrgasbehandling, 
är insatser för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov som inte 
kräver särskild medicinsk kompetens eller särskild teknisk utrustning. 

Att sköra personer riskerar att drabbas särskilt illa av infektioner 
och komplikationer vid inläggningar på vårdinrättningar talar för att 
de bör kunna få mer vård utförd i särskilda boenden. Det är ett 
ansvar som även ankommer på regionens specialiserade vård. 

Det måste också finnas förutsättningar att bedriva vård i livets slut-
skede i patienternas hem. Detta kan vara såväl primärvård som specia-
liserad vård. Det måste vara möjligt att få tillgång till viss specialist-
kompetens på primärvårdsnivå för palliativa insatser, men en ständig 
beredskap på varje särskilt boende för annat än vanligt förekommande 
vårdbehov kan inte krävas. 

En grundförutsättning för att fler insatser, på primärvårds- och 
specialiserad nivå, ska kunna fullgöras på ett särskilt boende är givet-
vis att kraven på god och säker vård uppfylls. Det ställer krav på 
bemanning och personalens kompetens. Om sådana insatser kräver 
en kortare utbildning av hälso- och sjukvårdspersonalen, tillgång till 
medicinteknisk utrustning som inte är särskilt ovanlig eller dyr och 
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inte kräver någon särskild teknisk utbildning att hantera samt att det 
ur ett samhällsperspektiv är kostnadseffektivt att vården ges i särskilda 
boenden bör insatserna enligt vår bedömning kunna utföras av kom-
munen. 

8.5.2 En gemensam plan för primärvården 

Utredningens förslag: Det ska förtydligas i 7 kap. 7 § och 11 kap. 
3 § hälso- och sjukvårdslagen att regionen och kommunerna ska 
samverka med varandra vid planering och utveckling av hälso- och 
sjukvården. 

Regionen och kommunerna i regionen ska i en gemensam plan 
ange formerna för och utvecklingen av primärvården. Planen ska 
följas upp årligen. Det ska regleras i en ny bestämmelse som förs 
in i 16 kap. 1 a § hälso- och sjukvårdslagen. 

Skälen för utredningens förslag 

Tydligare krav på samverkan 

Av 7 kap. 7 § HSL och 11 kap. 3 § HSL följer att regionen och kom-
munerna ska samverka med varandra och andra aktörer vid planeringen 
och utvecklingen av hälso- och sjukvården. 

Som vi också redogjort för i avsnitt 8.1.4 ställer den pågående 
omställningen till nära vård ökade krav på samverkan mellan huvud-
männen. Från patientens synvinkel bör hälso- och sjukvården vara 
sömlös. Det förutsätter såväl en tydlig ansvarsfördelning och en nära 
samverkan mellan huvudmännen. Båda dessa förutsättningar brister 
i dag. Tillgången till hälso- och sjukvården är inte jämlik i Sverige 
utan kan påverkas av bostadsort och ålder, se även avsnitt 8.5.1. 

I våra dialoger framkommer att personer med kommunal pri-
märvård inte får tillgång till samma primärvård som regionen erbju-
der och kan ha svårare att få tillgång till andra delar av regionens 
hälso- och sjukvård. 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har 
föreslagit att huvudmännens generella skyldighet att samverka med 
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varandra förtydligas i 7 kap. 7 § och 11 kap. 3 § HSL.116 Eftersom sam-
verkan mellan huvudmännen brister sedan länge delar vi omnämnda 
utrednings bedömning att den allmänna skyldigheten att samverka 
bör förtydligas på huvudmannanivå. Vi delar uppfattningen att ett 
sådant klargörande skulle stödja utvecklingen mot en ökad samverkan 
på strategisk och övergripande nivå inom såväl olika delar av primär-
vården som mellan primärvård och specialiserad vård. Vi föreslår 
därför att det förslag som den utredningen har föreslagit genomförs. 

Lika tillgång till vård trots lokal hänsyn 

Ett övergripande syfte med vårt utredningsuppdrag är att säkerställa 
att personer som omfattas av huvudmännens delade primärvårds-
ansvar får en god, säker och nära vård på lika villkor som resten av 
befolkningen. Om vården ska upplevas som sömlös för patientens 
del och inga vårdbehov falla mellan stolar är det självklart att huvud-
männen behöver planera den närmare utformningen av primärvården 
tillsammans. 

Som vi redogjort för i avsnitt 8.5.1 kan tillgången till medicinska 
kompetenser och medicinteknisk utrustning skilja sig mycket åt 
mellan kommuner. Den skiljer sig även mot tillgången i den regionala 
primärvården. Alla skillnader som förekommer i dag kan däremot inte 
motiveras av att lokala förutsättningar skiljer sig åt. Det behöver 
t.ex. finnas fler psykologer, kuratorer och farmaceuter tillgängliga 
även för patienter i den kommunala primärvården. 

Landets 290 kommuner har i viss mån olika förutsättningar för 
att på egen hand kunna säkerställa tillgången till samtliga primär-
vårdens kompetenser. Primärvården är multiprofessionell och om-
fattar numera fler medicinska kompetenser än för trettio år sedan. 
Olika kommuner kan t.ex. ha olika förutsättningar att rekrytera eller 
anlita vissa medicinska kompetenser som ingår i primärvårdsupp-
draget. I vissa fall kan det finnas anledning för kommuner eller 
huvudmän att dela på vissa resurser för att de ska användas på ett 
effektivt sätt. Avstånd till vårdinrättningar, akutsjukhus och univer-
sitetssjukhus bör också påverka utformningen av primärvården på 
lokal nivå. Geografiska avstånd och befolkningsmängd påverkar vilka 

116 Se SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
s. 160 f. 
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förväntningar som kan ställas på vad en enskild kommun ska klara av 
på egen hand. Det är svårt att ställa samma krav på t.ex. Arjeplogs 
kommun och Bjurholms kommun som på Stockholms stad. Kom-
munerna har vidare i olika utsträckning tagit över ansvar för primär-
vård i ordinärt boende. Det medför också behov av lokala hänsyn. 

Att det i viss mån finns behov av lokala hänsyn vid primärvårdens 
utformning innebär däremot inte att den enskilda patienten inte ska 
få tillgång till hela primärvårdens utbud. Det kan däremot påverka 
från vilken huvudman utbudet kommer. Motsvarande gäller även den 
exakta gränsdragningen mellan primärvården och den specialiserade 
vården, såväl när det gäller medicinska kompetenser som medicin-
teknisk utrustning. Huvudmännen behöver därför komma överens 
utifrån lokala och regionala förhållanden hur de ska säkerställa att 
enskilda i ett geografiskt område får tillgång till samtliga medicinska 
kompetenser så att hälso- och sjukvårdens samlade resurser används 
på ett effektivt sätt. Huvudmännen behöver i nära samverkan komma 
överens om hur primärvården ska utformas och utvecklas i olika delar 
av landet för att på så sätt säkerställa en mer likvärdig tillgång till 
hälso- och sjukvård.117 Avsikten är att innehållet i vården från patientens 
synvinkel inte ska skilja sig åt beroende på var personen bor, men 
möjligen vad gäller vem som utför insatsen. 

En gemensam plan för primärvården 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har före-
slagit att regioner och kommuner ska vara skyldiga att ta fram en 
övergripande gemensam plan för hur primärvården ska utformas. 
Syftet är att planen ska säkerställa att patienten får en sammanhängande 
hälso- och sjukvård oavsett huvudman. Enligt den utredningen krävs en 
gemensam och långsiktig strategisk planering för de gemensamma 
åtaganden huvudmännen har i primärvården för att underlätta sam-
verkan. Enligt den utredningen bör den gemensamma planen inne-
fatta frågor som kompetensförsörjning, lokalfrågor och utbuds-
punkter. Planen kan, enligt den utredningen, med fördel bygga vidare 
på de samverkansavtal om läkarmedverkan som i dag finns i samtliga 

117 Behovet finns för planering och utveckling av hela hälso- och sjukvården för att skapa en 
sömlös vård. Vi har dock i möjligast mån avgränsat vårt utredningsuppdrag till förslag som avser 
primärvården. 
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regioner, men även andra avtal som huvudmännen ingått med någon 
annan aktör som utför uppgifter åt någon av huvudmännen.118 

Nyss nämnda utredningsförslag om en gemensam plan för ut-
formningen av den gemensamma primärvården verkar i viss mån 
sammanfalla med det behov av gemensam planering som vi anser 
behövs för att säkerställa en likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård 
i hela landet. Vi anser samtidigt att det i vissa delar finns behov av att 
vidareutveckla den utredningens förslag för att konkretisera vad vi 
menar att huvudmännen behöver planera. Det bör även avse en 
planering på kortare sikt. 

Vi föreslår att regionen och kommunerna i länet ska vara skyldiga 
att ta fram en gemensam plan för utformningen och utvecklingen av 
primärvården. Det ska regleras i HSL. 

Utformning och utveckling av primärvården 

Syftet med den gemensamma planen är inte bara en övergripande 
och långsiktig planering av primärvården utan också att klargöra 
vilken huvudman som ska ansvara för vad. Utan en tydlig gemensam 
planering mellan region och kommun finns risk för att alla 
kompetenser och utrustning inom hälso- och sjukvården inte görs 
tillgängliga för personer med delad primärvård. 

Vårt förslag om primärvårdens utformning innebär att det av den 
gemensamma planen särskilt ska framgå hur primärvårdens medicinska 
kompetenser och medicinteknisk utrustning ska tillhandahållas perso-
ner som får sin primärvård från båda huvudmännen i ett visst geogra-
fiskt område. Liknande överenskommelser förekommer i några av 
nu gällande övergripande läkaravtal, vilka anger vilka medicinska 
kompetenser utöver läkare, som respektive huvudman ska ansvara 
för. Vi ser behov av liknande överenskommelser i hela landet. 

Med de nya kraven på primärvården som vuxit fram på senare år 
behöver man också ställa sig frågan hur hälso- och sjukvårdens 
samlade resurser används mest effektivt. En kompetens eller utrust-
ning som används sällan bör kunna tillgängliggöras för flera aktörer, 
medan kompetenser och utrustning som behövs regelbundet i den 
dagliga verksamheten i större omfattning behöver finnas direkt till-

118 Se SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
s. 162–164. 
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gängliga hos varje aktör. Det är inte säkert att samma lösningar passar 
alla kommuner inom ett län. Lokala förutsättningar kan påverka vilken 
lösning som är mest ändamålsenlig. Utgångspunkten bör därför vara att 
det ska upprättas en plan per kommun. Det hindrar givetvis inte kom-
muner från att samverka t.ex. inom ramen för ett kommunalförbund 
och ta fram en gemensamt plan, som i detaljer kan skilja sig åt i 
frågan om olika lokala lösningar. Det är centralt att det blir en 
gemensam plan utifrån vad som är bäst på lokal nivå. Vi bedömer även 
att huvudmännen behöver planera för hur primärvården ska 
utvecklas framöver för att möta framtida utmaningar och förbereda 
sig för nya kriser. I vissa fall kan det vara ändamålsenligt att huvud-
männen enas om gemensamma principer för att samordna genom-
förandet av vissa statliga reformer eller förändringar i lagstiftning. 

Vilken krisberedskap som primärvården bör ha anser vi faller 
utanför vårt uppdrag. Däremot bör förslag som andra utredningar har 
lämnat beaktas vid genomförandet av våra förslag.119 I remissbered-
ningen av tidigare nämnda utredningsförslag om en gemensam plan 
efterfrågandes bl.a. en närmare konkretisering av vad planen ska 
innehålla. Det kan finnas för- och nackdelar med en närmare reglering. 
Ökad tydlighet måste därför vägas mot faktorer som kan hämma ut-
veckling och samverkan. Det bör dock finnas möjlighet för regeringen 
att vid behov närmare reglera innehållet i planen. 

Planen ska följas upp årligen 

Eftersom hälso- och sjukvården förändras snabbt, behöver den gemen-
samma planen följas upp regelbundet. Lämpligen görs det årligen för att 
säkerställa att samverkan fungerar och få tillfälle att överväga om något 
behöver förändras. På så sätt kan planen även anpassas till samhälls-
utvecklingen och ändrade gränssnitt mellan primärvård och specia-
liserad vård. Det kan t.ex. ha kommit nya lagförslag som berör båda 
huvudmännen och påverkar samverkan som innebär att planen behöver 
ändras. Vi föreslår därför att huvudmännen följer upp planeringen 
årligen. Det bör framgå av HSL. 

I remissberedningen av ovannämnda utredningsförslag efter-
frågades klargörande om vem som ska initiera och följa upp planen. 
En gemensam plan är enligt vår mening ett gemensamt ansvar. Båda 

119 Se SOU 2022:6, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga. 
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huvudmännen är skyldiga att initiera planeringsarbetet och att följa 
upp hur planen fungerar i den egna verksamheten. Att peka ut en 
huvudman som särskilt ansvarig skulle också riskera att det uppfattas 
som att en är mer ansvarig än den andra. Vi föreslår därför ingen 
närmare reglering om detta. 

Den gemensamma planen måste givetvis anpassas till ansvarsför-
delningen i HSL, primärvårdens definition och det uppdrag som 
primärvården har enligt HSL, vilka åtaganden kommunen har för 
primärvård i ordinärt boende samt rättsliga bestämmelser i övrigt. 

För att stödja omställningen till nära vård och säkerställa till-
gången till en sömlös hälso- och sjukvård för hela befolkningen bör 
huvudmännen hitta former för hur den specialiserade vården kan 
organiseras framför allt för personer i särskilda boenden. Dessa 
personer behöver också kunna få specialiserad hälso- och sjukvård i 
sitt hem, när det är ändamålsenligt. Syftet ska vara att säkerställa vård 
på lika villkor oavsett boendeform. Denna vårdnivå är inte närmare 
reglerad i HSL men faller inom regionens ansvarsområde. Vi anser 
att varken vårt uppdrag eller utredningstid rymmer att lämna förslag 
i den delen. Vi föreslår därför inte ett sådant uttryckligt krav. Inom 
de ramar som följer av nuvarande ansvarsfördelning i HSL finns 
inget hinder för att huvudmännen i den gemensamma planen även 
samverkar för att specialiserad vård till de personer som har kommu-
nal primärvård kan ges mer nära. 

8.5.3 Kommunens primärvård ska ges nära patienten 

Utredningens förslag: Det ska framgå av en ny bestämmelse i 
11 kap. 2 a § hälso- och sjukvårdslagen att kommunerna ska 
organisera sin primärvård så att vården kan ges nära enskilda som 
omfattas av kommunens primärvårdsansvar. 

Skälen för utredningens förslag 

Nuvarande reglering 

Sedan den 1 juli 2021 regleras att regionens hälso- och sjukvård ska 
organiseras så att den kan ges nära befolkningen. Regeringen ansåg i 
det lagstiftningsärendet att en motsvarande bestämmelse om nära 
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vård inte behövdes för den kommunala hälso- och sjukvården efter-
som den redan ges nära människor. Begreppet ”nära” fick därmed
främst en geografisk innebörd och kopplades till stor del till frågan 
om vårdens tillgänglighet.120 

Regleringen blev därmed snävare än det förslag som utredningen 
Samordnad utveckling för god och nära vård lämnade i mars 2017. 
Den utredningen föreslog en styrande princip som innebar att all 
hälso- och sjukvård ska ges nära befolkningen och att bestämmelsen 
skulle placeras i 3 kap. HSL. Det förslaget utgick från en bredare 
innebörd av begreppet nära, se avsnitt 6.1. Utredningens förslag fick 
ett brett stöd hos remissinstanser. 

I remissvaren lyfte Socialstyrelsen liksom flera kommuner fram 
att principen om nära vård även påverkar den kommunala hälso- och 
sjukvårdens organisering och resursfördelning. Såväl bakomliggande 
utredning som flera remissinstanser lyfte fram att det är viktigt att 
begreppen nära och tillgänglig ges en innebörd som inte enbart avser 
en geografisk och tidsmässig dimension. Det framfördes också att 
det fanns behov av en fördjupad analys kring vad begreppet nära kan 
komma att betyda för olika typer av vård, olika patientgrupper och 
olika behov samt i vårdförloppets olika delar.121 

Sedan regleringen om att regionen ska organisera sin hälso- och 
sjukvård så att den kan ges nära befolkningen infördes i HSL har 
innebörden av begreppet nära vård utvecklats vidare inom hälso- och 
sjukvården. Med nära avses i första hand numera inte bara geografiskt 
nära utan snarare ett förhållningssätt till patienten. Kärnan i nära vård 
är ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär att vårdens organi-
sering, bemanning och utförande ska anpassas efter individens behov 
och förutsättningar, i stället för att individen ska behöva anpassa sig 
till organisationen. Nära vård ska upplevas som sömlös för patienten 
och ge individen möjlighet att påverka och vara delaktig i utformningen 
av den egna vården. Nära vård fokuserar på hälsofrämjande, före-
byggande och proaktiva insatser i stället för att bara vara reaktiv.122 

Det har nu gått en tid sedan regeringen övervägde frågan. Synen 
på ”nära vård” som bredare än bara geografisk har blivit ännu mer

120 7 kap. 3 a § HSL och prop. 2017/18:83, Styrande principer inom hälso- och sjukvården och 
en förstärkt vårdgaranti, s. 46. 
121 Se prop. 2017/18:83, Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 20, s. 23 och s. 46 f. 
122 Prop. 2019/20:164, Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform, s. 37 f.; 
Regeringen och SKR, Överenskommelse om God och nära vård 2022 En omställning av hälso-
och sjukvården med primärvården som nav, s. 13 f. 
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etablerad.123 Det speglas även i den senaste överenskommelsen mellan 
regeringen och SKR.124 Den pågående omställningen involverar hela 
hälso- och sjukvården. Vi anser att även kommunens primärvård ska 
styras av grundprinciperna för nära vård. I kapitel 7 lämnar vi förslag 
som syftar till att motsvarande värden om individanpassade insatser 
ska vara styrande för äldreomsorgen. För att stödja den utvecklingen 
som pågår inom hälso- och sjukvården, men även bidra till ökad 
samverkan med äldreomsorgen, föreslår vi därför att det ska framgå 
av HSL att kommunens primärvård, på det sätt som tidigare omnämnda 
utredning föreslagit, ska ges nära. 

Mot bakgrund av vad uttrycket ”nära vård” står för bör detta likt 
tidigare omnämnda utredning har föreslagit vara en grundläggande 
princip som genomsyrar alla delar av hälso- och sjukvården, på alla 
vårdnivåer. Därmed skulle bestämmelsen kunna placeras i 3 kap. HSL. 
Samtidigt bör begreppets innebörd utvidgas. Ett så omfattande förslag 
faller däremot utanför vårt utredningsuppdrag. Vi anser också att det 
blir tydligare för tillämparen att en nära vård också påverkar 
planering, organisering och samordning av vården om bestämmelsen 
placeras i 11 kap. HSL på liknande sätt som redan genomförts för 
regionernas del. Vårt förslag är därför utformat på det sättet. Det 
kan däremot finnas anledning att överväga ett bredare grepp i den 
fortsatta beredningen av detta lagstiftningsärende. 

Vad innebär nära vård för kommunens primärvård? 

Som redogjorts för i avsnitt 8.3 arbetar legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal i den kommunala primärvården i dag ofta i en konsul-
tativ roll till omsorgspersonalen. Bemanningen är så begränsad att 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inte har tid att utföra vård-
insatser själv, handleda omsorgspersonalen eller följa upp sina dele-
geringar i tillräcklig utsträckning. Då omsorgspersonalens medicinska 
kompetens är begränsad går detta ut över vårdens kvalitet. En sådan 
bemanning och organisering bidrar inte heller till ett fungerande 
interprofessionellt teamarbete, som stödjer ett nära arbetssätt. Det 
försvårar samordningen mellan sociala och medicinska insatser. Det 

123 Jfr prop. 2021/22:72, Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 17. 
124 Regeringen och SKR, Överenskommelse om God och nära vård 2022 En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

bidrar också till en mer reaktiv vård där proaktiva insatser ofta 
prioriteras bort. 

För att vården ska kunna ges nära patienten utifrån dennes behov 
och förutsättningar, behöver sjuksköterskor men även annan legiti-
merad hälso- och sjukvårdpersonal i kommunerna i större utsträck-
ning utföra sina arbetsuppgifter genom direkta vårdinsatser, inte via 
annan personal som alltför ofta saknar rätt kompetens. 

För kommunernas del innebär en nära vård ur organisatorisk syn-
vinkel att primärvårdens medicinska kompetenser ska komma till 
patienterna, i stället för att patienter ska behöva flytta till ett annat 
boende eller söka vård på en vårdinrättning. I takt med förändrade och 
förvärrade hälsotillstånd behöver bemanningen runt den enskilda 
individen kunna anpassas. 

En förstärkt nära vård syftar också till att hälso- och sjukvårdens 
resurser ska användas mer effektivt. På övergripande nivå vilar 
ansvaret för vårdens organisering på kommunen som huvudman, som 
sedan behöver ställa krav på vårdgivarna, oavsett om vården utförs i 
egen eller annans regi. Ett stort ansvar vilar därefter på vårdgivaren att 
utforma vården så att kraven uppfylls. I den löpande verksamheten 
vilar ett stort ansvar på den som är verksamhetschef enligt HSL att 
anpassa bemanning efter behov. 

8.5.4 Vårdbehov i kommunens primärvård 

Utredningens bedömning: Stärkt tillgång till hälso- och sjuk-
vård bör gälla alla som är inskrivna i kommunens primärvård. 

Med uttrycket ”inskriven i kommunens primärvård” avses per-
soner som bor i särskilda boenden som avses i 12 kap. 1 § hälso-
och sjukvårdslagen och personer som har primärvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen. 

Skälen för utredningens bedömning 

Avgränsningen av vårt uppdrag i fråga om hälso- och sjukvård 

Enligt våra direktiv ska vi särskilt överväga behov av förstärkningar 
i vården till äldre personer som bor i särskilda boenden. Mot bak-
grund av att vård ska ges på lika villkor är det nödvändigt att fråga 
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sig om det finns skäl att i författning skilja på vård i olika boende-
former. Det bör kräva att vårdbehoven skiljer sig åt på ett sätt som 
motiverar det. Många avtal om läkarmedverkan gör i dag delvis en 
åtskillnad vid regleringen av insatser i särskilda boenden respektive i 
kommunens s.k. hemsjukvård, men inte alla. 

Det saknas i dag såväl nationell statistik som en gemensam be-
skrivningsmodell för vilka vårdbehov som patienterna i kommunens 
primärvård har, se avsnitt 6.4.1. Regionernas primärvård omfattas 
i dag inte av något patientregister. För den kommunala primär-
vården, finns ”Registret över insatser inom kommunal hälso- och 
sjukvård”. Sedan år 2019 ska kommunerna även rapportera uppgifter 
om vilka patientrelaterade åtgärder som utförts av legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal med kommunen som vårdgivare. Hittills har 
dock bortfallet av de nya uppgifterna varit så pass omfattande att de 
ännu inte ingår i den officiella statistiken (se även avsnitt 3.3.5). 

I avsaknad av registerdata är enkätundersökningar en möjlig 
alternativ källa till information. De mest sköra personerna, som t.ex. 
bor i särskilda boenden, brukar dock i mindre utsträckning svara på 
enkäter. Minst underlag finns om vårdbehoven för personer som har 
primärvård i ordinärt boende och för personer som bor i boenden 
med stöd av LSS. De som får primärvård i ordinärt boende kan vara 
svårare att nå på ett strukturerat sätt. 

Frågan är om vårdbehoven skiljer sig åt i olika boendeformer. För 
att kunna avgöra detta i avsaknad av statistik och tydliga faktaunder-
lag behöver vi därför göra några kvalificerade antaganden. Vård-
hoven varierar mycket såväl på grupp- som individnivå. På individ-
nivå ska vård alltid ges efter behov. När man överväger behov av 
författningsregleringar är det dock nödvändigt att generalisera. 

Den största patientgruppen i samtliga kommuner är äldre personer 
som i varierad grad har behov av både sociala och medicinska insatser. 
Det är också omvårdnaden om framför allt äldre, sköra personer och 
andra med likvärdiga behov, som ligger till grund för den ansvarsför-
delning som finns i primärvården i dag. Det är också framför allt vid 
omvårdnaden av särskilt sköra personer som det uppmärksammats 
brister. 

Vi antar att vårdbehoven generellt är större hos personer som bor 
i vissa särskilda boenden som avses i 12 kap. 1 § HSL än de som kan 
bo kvar i ordinärt boende eller på s.k. biståndsbedömt trygghets-
boende. Den bedömningen baserar vi bl.a. på uppgifter om att det 
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krävs relativt omfattande omsorgsbehov för att få en plats på ett 
särskilt boende enligt 5 kap. 5 § andra stycket SoL (jfr avsnitt 7.1.1). 
Grunden för att en person ska få en plats på ett s.k. korttidsboenden 
innebär att även denna grupp har relativt omfattande omsorgs- eller 
vårdbehov, om än tillfälligt. De patienter som omfattas av den nya 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
har typiskt sett stora behov av trygghet, kontinuitet och samordning 
i vården.125 Efter utskrivning kan dessa patienter få fortsatt vård i 
såväl särskilda boenden enligt 5 kap. 5 § andra stycket SoL som i 
ordinärt boende. 

Vår granskning av avtalen om läkarmedverkan till de som får 
primärvård i ordinärt boende visar att dessa bygger på en s.k. tröskel-
princip. Den innebär att personer som inte kan ta sig till en vårdmot-
tagning, själv eller med assistans, i stället kan få primärvård i ordinärt 
boende från kommunen. I vissa fall krävs att den enskilde har ett 
längre vårdbehov för att kvalificera sig för kommunal hemsjukvård. I 
en del kommuner omfattas även de som tillfälligt inte kan ta sig till en 
vårdinrättning men samtidigt har ett relativt begränsat vårdbehov 
under den tiden. 

I t.ex. Uppsala kommun kan en person som har fyllt 17 år, har 
vårdbehov som överstiger fjorton dagar och inte kan ta sig till hälso-
och sjukvården på egen hand eller med assistans, få primärvård i 
ordinärt boende av en sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. 
Därmed har den kommunala primärvården successivt kommit att 
omfatta andra vårdgrupper än de svårt sjuka som främst var avsedda 
vid Ädelreformen. Insatser till de sist nämnda utgör dock en mindre 
andel av den primärvård som kommunen utför.126 Dessa personer får 
också kommunens primärvård under en tillfällig period. 

Sammantaget kan vårdbehovet bland olika grupper som får primär-
vård i ordinärt boende eller i särskilt boende, skilja sig åt väsentligt. 
Mot bakgrund av samhällsutvecklingen i dag och i framtiden finns 
dock många sköra och sjuka personer, framför allt äldre personer, med 
komplexa och sammansatta behov, som får kommunal primärvård 
även i ordinärt boende. Denna grupp har därför lika stort behov av en 
stärkt tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser som de personer 
som bor i särskilt boende. Såväl personer som bor i särskilda boenden 
som avses i 12 kap. 1 § HSL som de vilka får primärvård i ordinärt 

125 Prop. 2016/17:106, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, s. 47. 
126 Socialstyrelsen, Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, 2020. 
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boende enligt 12 kap. 2 § HSL har enligt vår bedömning därför behov 
av stärkt tillgång till medicinsk kompetens. 

Vilka bör omfattas av lagförslagen? 

Kommunen ska även erbjuda hälso- och sjukvård i samband med 
dagverksamhet. Dagverksamhet bedrivs främst för att ge stöd och 
stimulans till äldre personer som bor hemma men även yngre 
personer med t.ex. psykisk ohälsa, som behöver social stimulans eller 
som avlastning för anhörig eller annan närstående till personer med 
en demensdiagnos. Personer med dagverksamhet kan men behöver 
inte alltid även ha kommunal primärvård i ordinärt boende. I andra 
fall kan de fortsatt få sin primärvård från regionen (förutom den 
primärvård som ges i samband med själva dagverksamheten). 

De personer som endast har beslut om dagverksamhet och därför 
i och för sig omfattas av kommunens ansvar för primärvård när de 
vistas där, kommer inte omfattas av våra förslag till stärkt tillgång till 
medicinsk kompetens. Det beror på att dessa personer inte får stora 
delar av sin hälso- och sjukvård från kommunen och därför kan om-
fattas av samma regelverk som övriga befolkningen. 

Vi gör motsvarande bedömning när det gäller äldre personer som 
bor i s.k. trygghetsboenden som beviljats med stöd av 5 kap. 5 § 
tredje stycket SoL. Denna sociala insats riktar sig till äldre personer 
som inte har så omfattande omsorgsbehov att de behöver stöd och 
hjälp dygnet runt, men som vill ha mer trygghet och social samvaro 
än vad de kan få i sitt ordinära hem. För denna grupp bör före-
byggande och rehabiliterande insatser kunna bidra till att skjuta upp 
och undvika framtida vårdbehov och ytterligare omsorgsbehov. 
Denna grupp omfattas av kommunernas frivilliga åtaganden enligt 
12 kap. 2 § HSL. Av 12 kap. 1 § HSL följer att kommunen även 
ansvarar för primärvård till personer med medfödda funktionsned-
sättningar som fått en plats i särskilda boenden enligt 5 kap. 7 § 
tredje stycket eller motsvarande tillståndspliktig boendeform eller 
bostad som avses i 7 kap. 1 § andra punkten SoL. Det är en grupp 
som inte är särskilt utpekade i våra direktiv på samma sätt som äldre 
personer är. Vi har därför avgränsat genomförandet av vårt utred-
ningsuppdrag på så sätt att våra analyser i första hand utgår från äldre 
personer och sköra personer med likvärdiga behov. Samtidigt har 
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många i våra dialoger lyft fram även denna grupp och framfört att 
deras behov är eftersatt. Då hälso- och sjukvården ska ges på lika 
villkor kommer även yngre personer med kommunal primärvård, i 
särskilt eller ordinärt boende att omfattas av de förslag vi lämnar som 
rör kommunens primärvårdsansvar. Även de som bor i s.k. LSS-
boenden kommer därför omfattas av våra förslag om stärkt tillgång 
till medicinsk kompetens. 

Vad avses med inskriven i kommunens primärvård? 

Vi har valt att fånga in de patientgrupper som omfattas av våra förslag 
genom att använda uttrycket ”inskrivna i kommunens primärvård”.
Med det uttrycket avser vi de som bor i särskilda boenden som räknas 
upp i 12 kap. 1 § HSL eller som får primärvård i ordinärt boende från 
kommunen enligt 12 kap. 2 § HSL. Som för alla personer är en grund-
förutsättning att vård ges efter individuella behov. Detta påverkas inte 
av våra förslag. 

Vi bedömer att dessa grupper har lika stora behov av en kom-
munal primärvård som är organiserad för att säkerställa hög tillgäng-
lighet, god relationskontinuitet och ökad delaktighet. Vilka grupper 
som omfattas av respektive kommuns primärvårdsansvar påverkas av 
i vilken omfattning de frivilligt åtagit sig ansvar enligt 12 kap. 2 § 
HSL. Detta påverkas inte i sig av våra förslag. 

Personer som endast har hemtjänst omfattas inte av kommunens 
ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa personer ska få hela sin hälso-
och sjukvård från regionen. Motsvarande gäller även äldre personer 
som bor i eget boende i kommuner i Stockholmsregionen där kom-
munen ännu inte har tagit över ansvaret för primärvård i ordinärt 
boende. 

397 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

  
  

  

      
           

          
           

 

      
       

       
       

        
  

      
       

        
        

       
        

  
        

    
        

     
 

       
         

      
     

 
              

        
      

       
              

Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

8.6 Stärkt tillgång till medicinsk kompetens 
i kommunens primärvård 

8.6.1 Medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt 

Utredningens förslag: Kommunen ska säkerställa att enskilda som 
är inskrivna i kommunens primärvård vid behov kan få en medicinsk 
bedömning av en sjuksköterska dygnet runt. Detta ska regleras i en 
ny bestämmelse i 13 a kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen. 

Utredningens samlade bedömning 

Enligt våra direktiv ska vi föreslå en ändamålsenlig reglering för att 
stärka tillgången till medicinsk kompetens127 för de personer som får 
primärvård från kommunen. I det uppdraget ingår att särskilt över-
väga om det finns behov av tillgång till sjuksköterska dygnet runt i 
särskilt boende. Om det finns ett sådant behov ska vi föreslå en 
ändamålsenlig reglering för att säkerställa det. 

Kommunerna är sedan Ädelreformen ansvariga för viss dygnet-
runtvård till delar av befolkningen.128 Nuvarande organisering och 
bemanning av sjuksköterskor innebär att det i praktiken inte alltid 
finns möjlighet för patienter att få medicinska bedömningar av en 
sjuksköterska efter behov. Det innebär därmed en sämre vård för 
patienten, en ökad osäkerhet för omsorgspersonalen och en ökad 
risk för akutinläggningar som inte gagnar patienten, se avsnitt 8.3.3. 
Kommunen lever därmed inte upp till de åtaganden som följer av 
5 kap. 2 § HSL. 

Sjuksköterskor ingår redan i dag i kommunernas jourverksamhet 
till såväl särskilda boenden som ordinära boenden, men inte i till-
räcklig utsträckning för att kunna möta patienternas behov. I vilken 
utsträckning det är möjligt för en patient att få medicinska bedöm-
ningar av en sjuksköterska dygnet runt skiljer sig åt mellan boenden. 
Både kommunen och privata vårdgivare som de anlitar har i våra 
dialoger efterfrågat tydligare riktlinjer om vilka vårdbehov som de 

127 Obs att begreppet ”medicinsk” kan förstås på olika sätt beroende på sammanhang. Såväl i
detta betänkande som i lagstiftningen på hälso- och sjukvårdsområdet är begreppet inte knutet 
till en specifik profession utan till samtliga legitimerade kompetenser. I detta betänkande talar 
vi därmed omväxlande om medicinsk kompetens och hälso- och sjukvårdskompetens. 
128 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. s. 40 f. 
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förväntas kunna ta om hand på ett särskilt boende, liksom riktlinjer 
om rimlig bemanning, se avsnitt 8.3.3. 

Det är inte ändamålsenligt att i författning detaljreglera i vilken 
omfattning och på vilket sätt sjuksköterskor ska vara tillgängliga i 
kommunens primärvård. Det behöver däremot tydliggöras att kom-
munen som huvudman är skyldig att skapa förutsättningar för att det 
finns sjuksköterskor tillgängliga för att efter behov göra medicinska 
bedömningar dygnet runt. Det behöver vara möjligt att få i både 
särskilda boenden och ordinärt boende, se även avsnitt 8.5.4. 

Skälen för utredningens förslag 

Kommunens patienter har vårdbehov dygnet runt 

Som beskrivs i avsnitt 6.4 är de som bor i särskilt boende enligt 5 kap. 
5 § andra stycket SoL oftast över 80 år och den övervägande delen av 
dem har ett omfattande behov av såväl sociala som medicinska in-
satser. Kommunen har ett ansvar för att den vård och omsorg som 
krävs kan ges till dessa personer dygnet runt.129 

Som framgår av avsnitt 8.5.4 behöver kommunen även säkerställa 
att patienter som bor kvar i ordinärt boende vid behov kan få 
nödvändig primärvård, alla dagar i veckan. Om patienten inte kan få 
det i ordinärt boende, behöver den kunna få en plats på ett särskilt 
boende där det kan ordnas. 

Många vårdinsatser kan planeras i förväg med en god individuell 
vårdplanering. På så sätt kan man på individnivå säkerställa att en 
patient får tillgång till de medicinska kompetenser den behöver (se 
våra förslag om individuell plan i avsnitt 8.6.2). Flera medicinska 
kompetenser såsom arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och farmaceut 
behöver främst finnas tillgängliga för planerad vård, i samband med 
allmänna ronder och/eller vid individuella besök. De behöver också 
finnas tillgängliga för handledning, konsultation och utbildning av 
omsorgspersonalen. Många professioner kan därför fullgöra sina 
arbetsuppgifter genom att finnas tillgängliga på dagtid, framför allt 
på vardagar. 

Sjuksköterskorna spelar en central roll i patientens vård och leder 
ofta vårdteamets arbete. De har ansvar och arbetsuppgifter som gör 

129 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. s. 41 
och prop. 2005/06:115, Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 75. 
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att de behöver vara särskilt tillgängliga, dygnet runt, alla dagar i 
veckan. Detta följer redan av nuvarande reglering i 5 kap. 2 § HSL 
och det ansvar som kommunerna fick i samband med Ädelreformen. 
Verksamhetschefen ansvarar för att den löpande verksamheten 
anpassas till patienternas varierande behov, men är beroende av att 
få de förutsättningar som krävs för att kunna säkerställa att verksam-
heten bedriver en god och säker vård. 

Hälsotillståndet hos patienter som är äldre eller svårt sjuka kan 
snabbt förändras och vissa vårdbehov kan intensifieras. Några profes-
sioner, framför allt sjuksköterskor som ska ta hand om patienternas 
dagliga och återkommande vårdbehov, kan därför behöva finnas 
tillgängliga i större utsträckning. Dels för att utföra fler planerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser, dels finnas tillgängliga även för oplanerade 
och brådskande vårdinsatser och dels ta om hand tillfälligt ökade vård-
behov. Dessa behov kan uppstå alla dagar i veckan, inte bara på kontors-
tid på vardagar. 

Omsorgspersonal behöver ha möjlighet att kontakta, rådfråga 
och få handledning av en sjuksköterska alla dagar i veckan, dygnet 
runt. Det behöver finnas någon som har tillräcklig kompetens att 
bedöma om patienten har behov av en vårdinsats som inte kan anstå 
och om läkare behöver tillkallas. I regionens primärvård står ofta 
sjuksköterskor för sådan triagering. I kommunen är det naturligt att 
det görs av sjuksköterskan där. Det är en fördel såväl för patienten, 
som kan slippa ett onödigt besök på akutmottagning som patienten 
inte behöver, som för en effektiv användning av samhällets samlade 
hälso- och sjukvårdsresurser. 

Patienternas sköra hälsotillstånd och komplexa vårdbehov kräver 
enligt vår bedömning att det finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet 
runt som kan undersöka patienten och bedöma behov av insatser och 
även utföra dessa själv i större utsträckning. 

Detta stöds bl.a. av IVO som efterfrågar en utökad bemanning av 
sjuksköterskor på dagtid alla dagar i veckan, för att säkerställa patient-
säkerheten. Likaså vill anhörig- och patientföreträdare se fler sjukskö-
terskor som har tillräcklig kompetens för att göra de medicinska 
bedömningar som krävs.130 Även omsorgspersonal vill att det ska bli 

130 Jfr Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021, s. 72 och s. 88, samt utredningens dialoger med patienter och 
representanter för anhörig och annan närstående. 
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lättare att komma i kontakt med sjuksköterskor för råd och stöd och 
att sjuksköterskor ska göra fler medicinska bedömningar. 

För att sjuksköterskor inom primärvården ska kunna möta 
patienternas behov och vara mer tillgängliga behöver de generellt bli 
fler, de behöver organiseras så att de kan finnas tillgängliga nära 
patienten, ha den kompetens som krävs för att ta om hand vanligt 
förekommande vårdbehov hos kommunens patienter och arbeta i 
interprofessionella team tillsammans med omsorgspersonalen och 
övrig hälso- och sjukvårdspersonal. 

I vissa kommuner ingår sjuksköterskor som en del i bemanningen 
på ett särskilt boende. Det innebär att de under arbetstiden finns till-
gängliga för mer patientnära vård samt för handledning av omsorgs-
personalen. De har då möjlighet att arbeta i interprofessionella team 
tillsammans med omsorgspersonalen, utföra fler vårdinsatser själv 
och finns snabbt tillgängliga även när oplanerade och plötsliga vård-
behov uppstår. Det underlättar, enligt vår mening, även samord-
ningen av medicinska och sociala perspektiv och är en förutsättning 
för ett nära och personcentrerat arbetssätt. 

Det behöver finnas en förmåga att ta om hand plötsliga och 
oväntade vårdbehov som kräver en sjuksköterskas medicinska kom-
petens. Sjuksköterskor behöver även finnas tillgängliga för löpande 
handledning när hälso- och sjukvårdsuppgifter har delegerats. Likaså 
behöver det finnas en god framförhållning och planering för för-
väntade förändringar. Det behöver också finnas möjlighet att tillkalla 
en sjuksköterska vid plötsliga och oförutsedda förändringar. Hen 
behöver då snabbt kunna infinna sig på plats. 

En kommunal vårdgaranti är inte ändamålsenligt 

Frågan är då hur en stärkt reglering kan utformas för att vara ända-
målsenlig. 

Någon vårdgaranti liknande den som finns inom regionens primär-
vård finns inte för kommunens primärvård, även om delar av den även 
gäller för patienter inskrivna i kommunens primärvård.131 Det kan 
därför vara naturligt att överväga om en kommunal vårdgaranti skulle 
bidra till en högre tillgänglighet till sjuksköterskor. Den nationella 

131 Patienter med kommunal primärvård omfattas av den del av regionens vårdgaranti som 
gäller för regionens specialiserade vård. 
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vårdgarantin reglerar en bortre tidsgräns för väntetider och dess syfte 
är att öka tillgängligheten genom att komma åt långa väntetider i 
vården.132 

En sådan reglering riktar sig till vårdgivarnivån och skulle träffa såväl 
kommunen som privata vårdgivare. Enligt Vård- och omsorgsanalys 
har regleringen om vårdgaranti dock lett till ett varierat resultat.133 

Vår utgångspunkt är att många berörda personer normalt inte kan 
vänta på vårdinsatser från en sjuksköterska ens några timmar. I vissa 
fall behöver det finnas tillgång till en sjuksköterska på plats dygnet 
runt i ett särskilt boende. Vi bedömer att den korta tidsfrist som 
krävs för en vårdgaranti är svår att förena med principen om att den 
med störst behov ska prioriteras. En sådan reglering kan också bidra till 
att vården blir mer reaktiv och att relationskontinuiteten försämras. 
Vårdgarantins syfte, att minska vårdköer, passar inte den kommunala 
kontexten. Vi anser därför att en vårdgaranti av den typ som finns 
för regionens primärvård inte är det mest ändamålsenliga sättet att 
styra tillgången till sjuksköterskor i kommunens primärvård. 

Sjuksköterskor ska finnas tillgängliga dygnet runt 

Att kräva att det alltid finns en sjuksköterska på plats i alla särskilda 
boenden för att omhänderta vanligt förekommande vårdbehov, anser 
vi inte är ett effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. 
Däremot är det rimligt att det finns en struktur som möjliggör att alla 
patienter som är inskrivna i den kommunala primärvården vid behov 
kan få en medicinsk bedömning av en sjuksköterska dygnet runt. 
Detta behöver kommunen som huvudman säkerställa. Vi föreslår att 
det förtydligas i HSL. 

I den mån kommunen tillhandahåller hälso- och sjukvård i annans 
regi behöver den ställa krav på vårdgivaren så att detta säkerställs även 
i dessa fall. Huvudmannen ansvarar även för att finansieringen skapar 
förutsättningar för detta. Vårdgivarens verksamhetschef ansvarar för 
att bemanningen i den löpande verksamheten anpassas till vad som 
vid varje tidpunkt krävs för att kunna ge en god, trygg och säker vård. 

Vårt förslag innebär att det måste finnas tillräckligt många sjuk-
sköterskor, tillräckligt nära för att patienter ska kunna få en medicinsk 

132 9 kap. 1 § HSL och 6 kap. hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF. 
133 Vård- och omsorgsanalys, Varierande väntan på vård. Analys och uppföljning av den natio-
nella vårdgarantin, 2015. 
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bedömning av en sjuksköterska när det finns behov av det. Sådana 
förutsättningar behöver finnas alla dagar i veckan, alla tider på dygnet. 
Det ska alltså finnas en praktisk möjlighet för sjuksköterskor att vid 
behov inställa sig fysiskt även på kvällar, helger och nätter. Den till-
gång som erbjuds i kommuner i dag är generellt inte tillräcklig för 
att bedriva en god och säker vård till berörda grupper. 

Vårt förslag innebär inte att det alltid måste finnas en sjuksköterska 
fysiskt på plats i alla särskilda boenden hela dygnet. Bemanningen behö-
ver kunna anpassas till patienternas vårdbehov. Som vi angett ovan kan 
patienternas behov förändras snabbt men också i många fall förutses. 
Det behöver därför finnas utrymme för en flexibilitet i bemanningen. 
Under perioder kan det krävas att en sjuksköterska finns tillgänglig 
på plats dygnet runt på ett boende. Vissa medicinska bedömningar 
kan göras med hjälp av digital teknik, men inte alla. Ny teknik kan 
bidra till en ökad tillgänglighet men aldrig helt ersätta behovet av att 
träffa de patienter som man ansvarar för. På dagtid förväntas sjuk-
sköterskor finnas tillgängliga även för handledning av annan personal 
och som en del av vårdteamet runt patienten. Vissa vårdbehov minskar 
på natten, men inte alla. Vårdbehoven minskar däremot inte för att 
det är helg eller kväll. Långa geografiska avstånd behöver beaktas i 
fråga om var sjuksköterskan bör ha sitt arbetsställe för att hinna 
utföra vårdinsatser och göra medicinska bedömningar. Likaså hur 
lokaler är utformade. 

Hur bör bestämmelsen utformas? 

Vi föreslår att det av bestämmelsen framgår att såväl personer i särskilda 
boenden, som de som får primärvård i ordinärt boende omfattas av 
bestämmelsen. Det kan göras genom att ange att bestämmelsen gälla 
alla som är ”inskrivna i kommunens primärvård”, se avsnitt 8.5.4. 

Genom att i bestämmelsen ange att kommunen ska ”säkerställa”
detta vill vi särskilt försäkra oss om att kommunen i egenskap av 
huvudman följer upp att organisationen fungerar, ställer krav på att 
bemanningen är tillräcklig för att de boende ska ha en faktisk 
möjlighet att få en medicinsk bedömning av en sjuksköterska m.m. 
Det blir en naturlig uppgift för den ledningsansvarige för kommunens 
primärvård som vi föreslår i avsnitt 8.8.4, att följa upp och ytterst för 
ansvarig nämnd att säkerställa. Vi föreslår att bestämmelsen placeras i 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

13 a kap. HSL där andra mer detaljerade bestämmelser som riktar sig 
till primärvården samlas. En alternativ placering skulle kunna vara i 
11 kap. som reglerar huvudmannens ansvar för vårdens planering och 
organisering. 

8.6.2 Individuell vårdplanering 

Utredningens förslag: En individuell plan enligt 16 kap. 4 § hälso-
och sjukvårdslagen ska upprättas för enskilda som är inskrivna i 
kommunens primärvård, om det inte är uppenbart obehövligt. Det 
ska regleras i en ny bestämmelse i 16 kap. 5 § hälso- och sjukvårds-
lagen. 

I den individuella planen ska även anges den enskildes behov 
av förebyggande och rehabiliterande insatser, vad målet med 
insatserna är utifrån den enskildes perspektiv samt, i tillämpliga 
fall, hur förväntade framtida vårdbehov ska omhändertas. Planen 
ska ses över löpande för att anpassas efter den enskildes hälsotill-
stånd. Ändringar om detta ska göras i 16 kap. 4 § hälso- och sjuk-
vårdslagen. Följdändringar ska göras i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen 
i tillämpliga delar. 

Utredningens bedömning: Det förslag om patientkontrakt som 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård lämnat 
bör genomföras. 

Utredningens samlade bedömning 

Den individuella vårdplaneringen behöver öka generellt för att patien-
ten ska få en god, säker och sammanhållen vård. Det finns situationer 
då patienter som skrivs in kommunens primärvård har behov av en 
sådan individuell plan som avses i 16 kap. 4 § HSL, men som i dag 
inte omfattas av regleringen. För att stödja omställningen till en nära 
vård bör det även förtydligas några ytterligare specifika uppgifter 
som, i tilllämpliga fall, också ska framgå av den individuella planen. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

För att stärka patientens delaktighet och stärka informations-
kontinuitet bör det förslag om patientkontrakt som Utredningen 
Samordnad utveckling för god och nära vård lämnat genomföras.134 

Skälen för utredningens förslag 

Nuvarande reglering 

Enligt 16 kap. 4 § HSL och 2 kap. 7 § SoL ska region och kommun 
tillsammans upprätta en individuell plan om en enskild har behov av 
insatser från båda huvudmännen, från både hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Den egna planeringen som varje enhet måste göra är 
i dag inte särskilt reglerad. 

Bestämmelsen infördes på 2010-talet för att åtgärda brister i sam-
verkan när en enskild behöver insatser från både regionens hälso-
och sjukvård och kommunens socialtjänst. Skyldigheten att upprätta 
en individuell plan är generellt utformad och omfattar flera situa-
tioner. I samband med dess införande nämndes äldreomsorgen som 
ett område där en individuell plan bedömdes få stor betydelse. 

Bestämmelsen kom dock inte att omfatta situationer när enskilda 
har behov av endast hälso- och sjukvård, men från båda huvud-
männen. Brister i samverkan vid utskrivning från sluten vård när 
enskilda har behov av fortsatt primärvård från kommunen har där-
efter uppmärksammats och delvis åtgärdats genom bestämmelser i 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vården, om att en 
samordnad individuell planering ska genomföras även i dessa fall. 
Den samordnade individuella planeringen ska dokumenteras i den 
individuella planen som regleras i 16 kap. 4 § HSL. Någon ändring 
gjordes inte i HSL i samband med den nya lagen. 

Personer som skrivs in i kommunal primärvård utan att det sker 
i samband med utskrivning från regionens slutenvård, och endast har 
behov av hälso- och sjukvård från båda huvudmännen, omfattas 
därför i dag inte av skyldigheten att samordna vårdplaneringen eller 
skyldigheten att upprätta en individuell plan enligt 16 kap. 4 § HSL. 

134 Se SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
s. 208 f. 
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Vikten av individuell vårdplanering 

Arbetet med den individuella planen för en enskild person är ett sätt 
att planera framåt, hålla samman olika insatser och skapa en helhet 
för individen, särskilt när flera aktörer är involverade i omhänder-
tagandet av en enskild. 

Oavsett vårdnivå och antal vårdgivare, har dessa personer i princip 
behov av en vårdplanering för att de ska få en god och nära vård. Detta 
arbetssätt innebär en lite mer långsiktig och framåtblickande planering 
av vilka olika insatser en enskild patient behöver. Om en sådan vård-
planering saknas behöver vårdpersonalen hantera den enskildes behov 
av insatser mer ad hoc, allt eftersom mer eller mindre brådskande 
vårdbehov uppstår. Vården blir då mer reaktiv. Det är också svårare 
för patienten och anhörig eller annan närstående att vara delaktig i 
och påverka utformningen av vården. Det kan även bidra till att 
enskilda inte får tillgång till de medicinska kompetenser de behöver 
då det i sig kan kräva viss planering. Att vården planeras bör ofta vara 
en förutsättning för att kunna arbeta med förebyggande insatser för 
att undvika att olika tillstånd förvärras eller säkerställa att nya 
vårdbehov kan undvikas. Det är en förutsättning för en nära vård, se 
avsnitt 8.5.3. 

När flera vårdenheter är involverade i patientens vård behöver de 
olika insatserna samordnas för att vården ska utformas utifrån ett 
helhetsperspektiv av vad som är bäst för en viss enskild individ. För 
personer som har behov av både sociala och medicinska insatser från 
kommunen hänger behoven ofta intimt samman, som två sidor av 
samma mynt. 

Personer som lider av undernäring kan förutom näringsdropp 
från vårdpersonalen t.ex. behöva särskild kost och motivation från 
den sociala omsorgen för att få i sig nödvändiga näringsämnen. För 
att undvika undernäring kan de mest vårdande insatserna vara att 
äldre personer får sällskap vid måltider samt god och vällagad mat. 
Personer med försvagade muskler eller sviktande balans kan förutom 
individuella träningsprogram och hjälpmedel från vårdpersonal 
behöva stöd av omsorgspersonal för kunna ta en promenad utan att 
riskera fallskador. Behovet av samordning blir större ju fler vårdgivare 
som är involverade. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

En individuell plan 

Vi kan konstatera att det finns en variation i hur olika planer och 
planeringar benämns, både i lagstiftning och i praktiken. 

Regelverket om samverkan vid utskrivning från sluten vård 
verkar möjligen ha bidragit till ytterligare begreppsförvirring om 
innebörden av och förhållandet mellan vårdplanering och samordnad 
individuell planering (ofta benämnd SIP-möte). Det finns en osäker-
het om huruvida en samordnad individuell planering i samband med 
utskrivning från sluten vård ersätter en vårdplanering. Samtidigt som 
det konstateras att en samordnad individuell planering kommer för 
sent för att kunna ersätta vårdplaneringen, men för tidigt för att fylla 
behoven av patientens samordnade planering.135 

Då regelverket i LUS hänger intimt samman med den individuella 
planen som regleras i 16 kap. 4 § HSL finns anledning att inlednings-
vis reda ut begreppen. 

Lagstiftaren har valt att reglera vad en samordnad vård- och om-
sorgsplanering enligt LUS ska resultera i. Nämligen en sådan 
individuell plan som enligt HSL ska finnas för samordningen av de 
olika insatser inom vård och omsorg som en enskild person behöver. 
En sådan individuell planering kan behövas i många olika situationer 
och inte bara efter utskrivning från slutenvården. Det finns inga 
formkrav på planen mer än att det i HSL anges vad som ska framgå 
av planen, dvs. omfattas av planeringen. 

Innan flera olika vård- och omsorgsenheter kan delta i en sam-
ordnad planering av olika insatser måste förstås varje enhet göra sin 
egen planering och bedöma vilka insatser den enskilde behöver från 
deras verksamhet. Utformningen av insatserna, men ibland även 
vilka insatser, kan sedan behöva anpassas till den enskildes behov av 
insatser från andra aktörer och den enskildes, och ibland även 
anhörig eller annan närståendes, önskemål. 

I LUS finns bestämmelser om den samordnade planeringsprocessen 
som ska genomföras i de fall en enskild efter utskrivning från sluten-
vården har behov av fortsatt hälso- och sjukvård eller socialtjänst.136 

I Socialstyrelsens termbank förekommer såväl termen individuell 
plan enligt HSL och SoL som ett tillåtet begrepp, liksom samordnad 

135 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskriv-
ning från slutenvården, 2020, s. 220. 
136 Se prop. 2016/17:106, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, s. 51 f. och 
s. 72. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

individuell plan som ett generellt rekommenderat begrepp. Endast 
det förstnämnda begreppet används dock i lagstiftning. Möten inom 
ramen för den samordnade individuella planeringen enligt LUS har 
kommit att benämnas SIP-möte. SIP kan i sig alltså bli en naturlig 
förkortning för såväl planeringen som planen. 

Man kan få uppfattningen att det är fråga om olika planer som ska 
upprättas enligt å ena sidan HSL och SoL, och å andra sidan enligt 
LUS. Det är dock fråga om exakt samma individuella plan. LUS reglerar 
endast processen för den samordnade planeringen efter en utskrivning 
från slutenvård. Arbetet ska resultera i en sådan individuell plan som 
regleras i HSL. För att det ska bli tydligt att förstå vilket regelverk 
som är tillämpligt för planen kommer vi i möjligaste mån använda 
det lagstadgade uttrycket, individuell plan. 

Med individuell vårdplanering menar vi arbetet med att planera 
de hälso- och sjukvårdsinsatser som en enskild patient behöver från 
en viss vårdenhet. En samordning av insatser från de två huvud-
männen ska enligt 16 kap. 4 § HSL och 2 kap. 7 § SoL resultera i en 
individuell plan. En individuell vårdplan som en viss vårdenhet 
behöver göra för att planera sitt arbete, utgör alltså en del av under-
laget för den individuella planen enligt HSL och SoL. Det är inte 
heller här fråga om att upprätta två olika planer, utan två delar av en 
och samma individuella plan, där utförandet av olika insatser har 
samordnats och anpassats till varandra. Det är viktigt att förstå att 
planeringen är målet och att planen är medlet för att nå dit. Annars 
finns en risk att arbetet uppfattas som en rent administrativ åtgärd. 

Vad en individuell plan behöver omfatta avgörs av vilket behov av 
insatser den enskilde har. För t.ex. äldre personer som har både vård-
och omsorgsinsatser kan en sådan samordning bidra till en välavvägd 
balans mellan medicinska och sociala perspektiv i en verksamhet där 
dessa insatser ofta är helt integrerade med varandra. Planeringen bör 
anpassas efter varje individs behov och förutsättningar. Planerna kan 
därför se väldigt olika ut. 

Den individuella vårdplaneringen brister 

Av våra dialoger med professionsföreträdare framgår att det inte är 
självklart att hälso- och sjukvården planeras för patienter som har både 
kommunal och regional primärvård. En orsak kan vara att en del av 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

dessa personer inte omfattas av regelverket om krav på en individuell 
plan såsom bestämmelsen i nuläget är utformad. 

Uppgifter från hälso- och sjukvårdpersonal, som får stöd av 
myndighetsrapporter,137 visar också att en bristfällig bemanning med-
för att personalen inte kan ta sig tid för någon mer långsiktig planering 
av insatser, utan snarare arbetar ad hoc för att ”släcka bränder”. Som
redogjorts för tidigare medför det bl.a. att det förebyggande arbetet 
inte prioriteras, att den enskilde patienten får sämre förutsättningar 
att påverka vårdens utformning samt att hälso- och sjukvården inte 
blir lika god, säker och nära som den annars skulle ha blivit. Bristande 
interprofessionellt teamarbete försvårar också ett gemensamt plane-
ringsarbete. Bristande förståelse för olika professioners perspektiv, men 
också den enskildes målsättningar, gör att man inte alltid ser att och 
hur olika insatser behöver samordnas. 

Enligt Vård- och omsorgsanalys uppföljning av genomförandet 
av LUS har endast 67 procent av dem som har insatser från både 
hälso- och sjukvård och socialtjänst en individuell plan.138 Vid samma 
uppföljning framkom också att många anser att det är oklart när och 
för vilka grupper som en samordnad individuella planering enligt 
LUS ska göras.139 

Av förarbeten till LUS framgår att lagstiftaren har utgått från att 
varje berörd enhet påbörjar en planering för sina insatser innan en 
gemensam planering kan genomföras. Det ansågs så självklart att det 
i sig inte kräver någon reglering.140 

Fler behöver få en individuell plan 

Typiskt sett bör alla patienter som får primärvård från båda huvud-
männen behöva en individuell plan då det alltid krävs en samordning 
av hälso- och sjukvårdsinsatser mellan huvudmännen i dessa fall. (Jfr 
avsnitt 8.5.4). Eftersom primärvården i dessa fall behöver involvera 
båda huvudmännen finns ett behov av att samordna enheternas pla-
nering för vården, även i situationer när enskilda inte också har behov 

137 Se IVO årliga tillsynsrapporter. 
138 Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021, s. 56. 
139 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskriv-
ning från slutenvården, 2020, s. 162. 
140 Prop. 2016/17:106, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, s. 51 f. 
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av sociala insatser. Dessa situationer bör omfattas av regleringen om 
en individuell plan i 16 kap. 4 § HSL. 

Vi bedömer att en individuell plan som regel behöver tas fram för 
äldre personer och kroniskt svårt sjuka personer som är inskrivna i 
kommunens primärvård, se avsnitt 8.5.4. Behovet får anses vara uppen-
bart för framför allt multisjuka och personer med komplexa vårdbehov 
med en mängd vårdkontakter. Det bör endast vara i undantagsfall som 
det är uppenbart att det inte behövs en samordning av olika vård-
insatser. 

För en del personer som till övervägande del har sociala insatser 
från kommunen, t.ex. bor i särskilt boende, men relativt begränsade 
hälso- och sjukvårdsbehov är behovet av en sådan individuell plan som 
rör insatser från båda huvudmännen möjligen något mer begränsat. Vi 
bedömer dock att en individuell vårdplanering är nödvändig för att 
kunna arbeta med förebyggande och i vissa fall rehabiliterade insatser, 
även om den individuella planens innehåll i övrigt kan vara begränsat. 
Det behöver därför även generellt upprättas flera planer än vad som 
görs i dag, se även avsnitt 7.3.10. 

I samband med att en person skrivs in i kommunens primärvård 
bör det som regel ingå att personen får genomgå en hälsoundersök-
ning för att identifiera den enskildes hälsotillstånd och eventuella 
vårdbehov, inklusive förebyggande och rehabiliterande insatser. 
Rimligen har de flesta behov av en sådan återkommande uppföljning 
av sitt hälsotillstånd. Lämpligen planerar man då t.ex. när en sådan 
uppföljning senast ska ske av olika hälso- och sjukvårdsprofessioner. 
Även en mycket begränsad planering kan vara värdefull. Som ut-
gångspunkt bör det därför finnas behov av en individuell plan i de 
allra flesta fall. Vi föreslår att detta förtydligas i HSL i syfte att stödja 
ett mer proaktivt arbetssätt. Om detta behov framgår tydligare av lag-
stiftningen är vår förhoppning att den individuella vårdplaneringen 
ska bli ett mer naturligt inslag i arbetet. 

Hur bör regleringen utformas? 

Vi föreslår en särskild bestämmelse som reglerar att enskilda som är 
inskrivna i kommunens primärvård som regel ska få en individuell 
plan, om det inte är uppenbart obehövligt. På så sätt fångar regel-
verket sammantaget in dels enskilda som bara har behov av hälso-
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och sjukvård från båda huvudmännen, dels enskilda som har behov av 
såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst (omfattas redan av befintlig 
bestämmelse). Bestämmelsen kommer gälla för både personer som 
bor i särskilda boenden och de som får primärvård i ordinärt boende, 
då dessa anses vara inskrivna i kommunens primärvård, se avsnitt 8.5.4. 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård lämnade ett 
liknande förslag.141 

Vårt förslag gör det lättare att bedöma när det finns behov av att 
planera och samordna insatser och kommer därför öka förekomsten 
av individuella planer. 

Vi anser däremot att det är rimligt att man kan avstå från att upp-
rätta en individuell plan om det är uppenbart att patienten inte har 
behov av en sådan. En individuell plan behöver också kunna under-
låtas om patienten av någon anledning inte samtycker till en sådan. 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har 
föreslagit att den enskilde ska ges möjlighet att initiera att en indivi-
duell plan upprättas.142 Vi delar den utredningens bedömning att det 
är rimligt att den enskilde kan det, i det fall det inte är uppenbart 
inga insatser behöver samordnas. Med hänsyn till att vår utredning 
lämnar ett förslag om att en individuell plan som regel ska upprättas 
när det inte är uppenbart obehövligt har vi inte anledning att även 
lämna det förslag som nyss nämnda utredning föreslagit. Vi utesluter 
däremot inte att den enskilde i andra situationer än de som omfattas 
av vårt utredningsuppdrag bör kunna initiera en individuell plan. 

De nya situationerna som täcks in av bestämmelsen är när den 
enskilde inte har insatser från socialtjänsten. Motsvarande reglering 
behöver därför inte föras in i SoL. Befintlig reglering i 16 kap 4 § 
HSL och 2 kap 7 § SoL kommer därmed med vårt förslag fortsatt 
vara likalydande. 

Vi föreslår också att det i äldreomsorgslagen tydliggörs att alla 
som bor på särskilt boende ska få en individuell plan, om det inte är 
uppenbart obehövligt, se avsnitt 7.3.10. 

141 Se SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
s. 168 f. Obs. att den utredningens förslag även inkluderade situationer när en patient har 
samordningsbehov p.g.a. att patienten får hälso- och sjukvårdsinsatser från olika vårdgivare 
men av samma huvudman, dvs. ett bredare tillämpningsområde. Eftersom vårt uppdrag utgår 
från den kommunala hälso- och sjukvården har vår utredning inte tagit ett lika brett grepp. 
Den målgrupp vi vill träffa med vårt förslag omfattas dock också av det förslag som utred-
ningen Samordnad utveckling för god och nära vård lämnade. 
142 SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
s. 170–172. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Förebyggande och rehabiliterande insatser ska framgå 

Många brådskande vårdbehov hos framför allt äldre personer kan före-
byggas med god planering och förebyggande insatser. På så sätt kan 
man också undvika inläggning på akutsjukhus som inte gagnar patien-
ten. 

Även om förebyggande och rehabiliterande insatser ingår i primär-
vårdens uppdrag kan de ofta hamna i skymundan och prioriteras bort, 
se avsnitt 8.1.5 och 8.3.2. Utredningen samordnad utveckling för god 
och nära vård har föreslagit att det förtydligas i 16 kap. 4 § HSL och 
2 kap. 7 § SoL att den individuella planen även ska innefatta en 
planering av de förebyggande och rehabiliterande insatser som den 
enskilde behöver.143 Detta är särskilt viktigt för de patientgrupper som 
omfattas av vårt utredningsuppdrag. Vi lämnar därför motsvarande 
författningsförslag. 

Insatserna ska planeras utifrån den enskildes perspektiv 

Av nuvarande reglering i 16 kap. 4 § HSL följer att insatserna så långt 
möjligt ska planeras tillsammans med den enskilde och dennes anhöriga 
eller andra närstående. 

Den pågående omställningen till en god och nära vård innebär 
bl.a. att insatser ska utformas utifrån den enskilda individens behov 
och förutsättningar.144 Att den enskilde och dess anhöriga eller andra 
närstående är delaktiga i planeringen bör vara en förutsättning för 
att insatserna ska kunna utformas utifrån den enskildes perspektiv. 

Det är inte självklart att den enskilde och vård- och omsorgs-
personal har samma bild av vad som är målen för personens vård och 
omsorg. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård 
har föreslagit att det av den individuella planen ska framgå vilket mål 
den enskilde har med olika insatser. Syftet är att individens mål med 
insatserna ska styra hur insatserna samordnas och genomförs.145 Vi 
anser att det är helt avgörande för att vården ska ges nära och lämnar 
därför motsvarande förslag. Vi föreslår därför att det enligt såväl 

143 Se SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
s. 177–178. 
144 Jfr Prop. 2019/20:164, Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform. 
145 Se SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 
s. 175 f. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

16 kap. 4 § HSL som 2 kap. 7 § SoL av planen ska framgå vad målet 
med insatserna är utifrån den enskildes perspektiv. 

Planering inför förväntade vårdbehov 

För att kunna vara proaktiv och planera rätt insatser i tid är det en 
fördel om man kan förekomma vissa situationer som med ganska stor 
sannolikhet kommer att inträffa inom en överskådlig framtid. För 
framför allt äldre personer vars hälsotillstånd med tiden generellt 
kommer förändras och i vissa fall förändras såväl snabbt som drastiskt, 
är det önskvärt att redan på förhand planera för hur man ska hantera 
förväntade vårdbehov när de väl inträffar. Kanske kommer patienten 
vid någon tidpunkt inte vara beslutsförmögen i tillräcklig grad för 
att kunna ta ställning till olika vårdinsatser. En vårdplanering som 
även tar höjd för framtida tänkbara scenarios bör skapa bättre förut-
sättningar att klarlägga patientens vilja i en sådan situation. En fram-
förhållning för hur förväntade eller tänkbara vårdbehov bör om-
händertas kan skapa trygghet såväl hos patient och anhörig eller 
annan närstående som hos personalen samt bidra till en säkrare vård. 
Det kan även bidra till att undvika oönskade besök på akutmottag-
ningen. Det skulle även i vissa fall kunna minska omsorgspersonalens 
behov av konsultation med läkare eller sjuksköterska. 

Läkare, sjuksköterska, övriga i teamet liksom patienten och dess 
anhöriga eller andra närstående behöver samtala om behov av vård-
insatser, nu och framöver, hur framtida behov ska hanteras, hur anhö-
riga eller andra närstående ska hållas informerade etc. 

Det finns varken behov eller möjlighet att föregå alla händelser på 
detta sätt eller för alla patienter. Det är upp till vårdpersonalen att av-
göra när det finns ett värde av att göra det och då lägga in det i planen. 
Vi föreslår därför att det ska framgå av bestämmelsen att planen i 
tillämpliga fall även ska innefatta en plan för framtida tänkbara vård-
behov. 

När den enskildes behov av sociala insatser förändras krävs en 
mer formaliserad process med nya biståndsbeslut. Vi bedömer att 
det därför inte finns motsvarande behov eller är lämpligt med mot-
svarande reglering när det gäller sociala insatser. Det bör därför inte 
göras ett motsvarande tillägg i 2 kap. 7 § SoL. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Den enskildes behov behöver följas upp löpande 

Det finns behov av en kontinuerlig uppföljning av individuella vård-
behov för att snabbt kunna trappa upp eller ändra föreskriven vård och 
behandling. Motsvarande bedömning har Vård- och omsorgsanalys 
gjort vid sin uppföljning av LUS. Detta får även stöd av patient- och 
professionsföreträdare. Arbetet med den individuella planen behöver 
ses som en pågående process snarare än en insats som görs vid ett 
enskilt tillfälle, för att man ska kunna följa upp och koordinera 
insatserna på ett bra sätt.146 

För en del personer med kommunal primärvård kan hälsotill-
ståndet förändras snabbt. För en del är vissa kommande vårdbehov 
mer eller mindre förväntade. Planeringsarbetet kan därför inte bara 
ske vid ett givet tillfälle utan kräver löpande uppföljning. Varje ut-
förare ansvarar för att följa upp de insatser de själva ska utföra. Den 
personal som är närmast patienten och träffar den ofta behöver där-
emot uppmärksamma övriga involverade om förändrade hälsotillstånd 
och vård- och omsorgsbehov för att de samordnade insatserna ska 
kunna anpassas till det nya läget. 

Det räcker därför många gånger inte enbart med ett inskrivnings-
samtal eller ett möte inför utskrivning från slutenvård för att planera 
patientens vård. Enskilda som får primärvård från både kommun och 
region har i olika grad behov av löpande kontakter och besök för att 
följa upp förändrade vårdbehov och hur beslutade insatser fungerar. 
Den enskildes behov av sociala insatser kan förändras på ett sätt som 
också påverkar hur vården behöver utformas. Det bör särskilt gälla 
äldre personer som successivt kan få nya och förändrade behov. 

Den enskildes individuella plan behöver därför följas upp regel-
bundet och revideras efter behov. Vi uppfattar att det inte är så det 
fungerar i dag. För att tydliggöra detta bör det därför framgå tydligt 
av 16 kap. 4 § HSL att planen ska följas upp löpande. Vi bedömer att 
motsvarande behov av löpande uppföljning behövs av hur den enskildes 
sociala insatser fungerar och vid behov anpassa dessa till förändrade 
behov. Motsvarande förtydligande bör därför göras i 2 kap. 7 § social-
tjänstlagen. 

I avsnitt 8.6.3. föreslår vi att en fast vårdkontakt i kommunen ska 
svara för att planera, samordna och följa upp kommunens primär-

146 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning 
från slutenvården, 2020, s. 217 f. (185 f.). 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

vård för sina patienter. I avsnitt 8.7.4 föreslår vi att den som är fast 
läkarkontakt i primärvården ska delta i planering, samordning och 
uppföljning av patientens vård. I detta ingår att planera och följa upp 
sina egna vårdinsatser. 

Ansvarsfördelningen för vårdplaneringen mellan fasta vårdkontakter 

Av 16 kap. 4 § HSL framgår att det i den individuella planen bl.a. ska 
anges vem som är ansvarig för olika insatser samt att berörda aktörer 
ska komma överens om vem som ska ha det övergripande ansvaret 
för patientens individuella plan. Av förarbeten framgår att skälet till 
att ingen huvudman pekas ut i lagen som mer ansvarig för den 
individuella planen var en oro att ansvar skulle vältras över på kom-
munen på ett sätt som inte är förenligt med gällande lagstiftning.147 

Ett annat skäl att inte peka ut en ansvarig kan vara att det finns behov 
att anpassa det till vad som är mest ändamålsenligt i varje enskilt fall. 
Enligt 4 kap. 3 § LUS pekas regionens primärvård ut som ansvarig 
för att initiera ett första s.k. SIP-möte. 

Av Vård- och omsorgsanalys uppföljning av LUS framgår att det 
övergripande ansvaret ofta faller på en fast vårdkontakt i regionens 
primärvård (vanligen en sjuksköterska) trots att hen inte nödvändigt-
vis känner patienten sedan tidigare. Det är inte heller den som därefter 
har den återkommande kontakten med patienten, när patienten bor i 
särskilt boende eller har kommunal primärvård i ordinärt boende. 
Regionens primärvård har inte alltid tillgång till alla uppgifter som 
behövs för att följa upp planen, såsom uppgifter om insatser från 
socialtjänsten.148 

När det gäller enskilda som inte först kommer i kontakt med 
kommunal primärvård efter en utskrivning från slutenvården bör det 
vara naturligt att antingen en fast läkarkontakt i regionens primär-
vård eller en fast vårdkontakt i kommunen initierar planarbetet. Den 
planeringsprocessen är i dag inte reglerad på det sätt som plane-
ringsprocessen vid utskrivning från slutenvård är. 

Det är viktigt att placeringen av det övergripande ansvaret hamnar 
hos en aktör som dagligen eller i vart fall löpande träffar patienten. Det 
bör gälla oavsett på vilket sätt den enskilda först kommer i kontakt med 

147 Prop. 2008/09:193, Vissa psykiatrifrågor m.m., s. 19–20. 
148 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskriv-
ning från slutenvården, 2020, s. 188. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

den kommunala primärvården. Det bör också gälla generellt för hälso-
och sjukvården. 

Såsom nuvarande lagstiftning är utformad finns inget hinder för att 
utse den fasta vårdkontakten i kommunen som övergripande ansvarig 
för den individuella planen om det är mest ändamålsenligt, se av-
snitt 8.6.3. 

Vi anser att den person som har en naturlig och regelbunden 
kontakt med en patient lämpligen bör ansvara för den övergripande 
koordineringen. Många företrädare från såväl kommunens som 
regionens primärvård och sluten vård anser att den fasta vård-
kontakten med övergripande ansvar över den individuella planen 
borde ha ett tydligare och utökat uppdrag att fortsätta koordinera 
insatserna även efter ett första samordningsmöte. Kommunens sjuk-
sköterska känner ofta patienten sedan tidigare.149 I många fall, men 
inte alla, kommer den enskilde även ha en fast omsorgskontakt och 
en biståndshandläggare som också behöver involveras i samord-
ningen. Det talar också för att det kan vara lämpligt att kommunen 
tar det övergripande samordningsansvaret för sina patienter. Det bör 
därför lämpligen vara en uppgift för den fasta vårdkontakten i kom-
munen när det är fråga om äldre personer som bor i särskilt boende 
eller personer som har kommunal primärvård i ordinär bostad, se 
avsnitt 8.6.3. 

Den enskildes fasta läkarkontakt i primärvården behöver förstås 
ta ansvar för att delta även i det löpande arbetet med den individuella 
planen. Det ankommer alltså på den fasta läkarkontakten i primär-
vården, och den fasta vårdkontakten i kommunen, att tillsammans 
och var för sig ta ansvar för att patienten får den hälso- och sjukvård 
som personen behöver, se avsnitt 8.7.4. 

Information om beslutad och planerad hälso- och sjukvård 

Det kan vara svårt för en patient att vara delaktig i utformningen av 
sin hälso- och sjukvård om patienten inte också har kännedom om 
insatserna och hur de ska utformas. Av patientlagen följer att patienten 
ska få individanpassad information. Den ska lämnas skriftligen om det 
behövs med hänsyn till patientens individuella förutsättningar eller om 

149 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskriv-
ning från slutenvården, 2020, s. 185. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

hen ber om det.150 Det är vanligt att informationen lämnas muntligen. 
Det kan vara svårt att fullt ut ta till sig information som bara ges 
muntligen vid möten med vårdpersonalen. Det gäller särskilt för den 
grupp av patienter som har behov av en individuell plan enligt 16 kap. 
4 § HSL. 

För att patienten ska få en god, nära och samordnad vård som 
utformas utifrån individens behov och förutsättningar bör patienten 
skriftligen kunna ta del av väsentliga delar av den individuella planen. 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har före-
slagit att patienter ska kunna begära att få ett s.k. patientkontrakt 
med en sammanställning av uppgifter om dess fasta vårdkontakt och 
innehåll i dennes individuella plan. Vi delar den utredningens be-
dömning att det är angeläget att särskilt berörda grupper som har 
många och långvariga insatser kan få sådan information skriftligen. 
Vi menar att ett sådant förslag bör tas vidare. 

Även anhörig eller annan närståendes behov av insyn och del-
aktighet i den berörda patientens hälso- och sjukvård kan stärkas om 
de på ett samlat och översiktligt sätt kan ta del av information om 
aktuella hälso- och sjukvårdsinsatser.151 Av patientlagen följer att 
anhöriga, såvitt det är möjligt, ska informeras om informationen inte 
kan lämnas till patienten. Information får däremot inte lämnas om det 
finns hinder p.g.a. sekretess eller tystnadsplikt.152 Av våra dialoger 
med anhöriga och andra närstående har framkommit att de efterfrågar 
en möjlighet att kunna bli mer delaktiga i planeringen. De kan behöva 
få klart för sig vilka insatser de åtagit sig att fullgöra och vem de ska 
kontakta i olika frågor. De kan därför också ha behov av detta i skriftlig 
form och anpassat till deras behov och förutsättningar, även om infor-
mationen kan lämnas till patienten. 

8.6.3 Fast vårdkontakt i kommuner 

Utredningens förslag: Kommunen ska säkerställa att en enskild 
som är inskrivna i kommunens primärvård kan få en fast vård-
kontakt i kommunen. Detta ska framgå av 13 kap. 6 § hälso- och 
sjukvårdslagen. 

150 Se 3 kap. patientlag (2014:821), förkortad PL. 
151 Jfr prop. 2016/17:106, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård s. 47 f. 
152 3 kap. 4–5 §§ PL. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

En fast vårdkontakt ska utses i anslutning till att den enskilde 
skrivs in i kommunens primärvård, om det inte är uppenbart obe-
hövligt. Det ska framgå av en ny bestämmelse i 6 kap. 2 a § patient-
lagen. Det bör även framgå av 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsför-
ordningen. Den fasta vårdkontaktens kompetens och uppgifter 
kan regleras i 4 kap. 6 e § hälso- och sjukvårdsförordningen. 

Den fasta vårdkontaktenen ska vara legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Den fasta vårdkontakt ska ha i uppgift att svara för planering, 
samordning och uppföljning av enskildas kommunala primärvård 
tillsammans med den enskilde och andra involverade i den enskildes 
hälso- och sjukvård. 

I förekommande fall, ska den fasta vårdkontakten i kommunen 
även delta i planering och samordningen av den enskildes insatser 
från socialtjänsten med bl.a. dennes fasta omsorgskontakt. 

Utredningens samlade bedömning 

För att skapa förutsättningar för en nära vård, stärka relationskonti-
nuiteten och underlätta samordningen av olika vård och omsorgs-
insatser närmast patienten behövs en tydligare struktur och reglering 
av ansvaret för patientens vårdplanering i kommunen. Kommunens 
vårdinsatser behöver samordnas med regionens vårdinsatser från såväl 
regionens primärvård som den specialiserade vården. De behöver även 
samordnas med socialtjänsten, se även avsnitt 8.6.2. 

En patient i kommunens primärvård bör som regel ha behov av 
en fast vårdkontakt. En sådan bör därför som regel utses i kommunen 
i anslutning till att en patient skrivs in i kommunens primärvård. Det 
bör endast vara i undantagsfall som det är uppenbart obehövligt. Det 
behövs en fast vårdkontakt i kommunen som kan ansvara för att pla-
nera, samordna och följa upp patientens vårdinsatser från den kom-
munala primärvården tillsammans med andra berörda aktörer som är 
involverade i dennes vård eller omsorg. Med ett sådant ansvar följer 
även att den fasta vårdkontakten som regel ska utföra relevanta delar 
av kommunens vårdinsatser och vara patientansvarig. Det bör därför 
krävas att funktionen innehas av en legitimerad hälso- och sjukvårds-
profession som är ändamålsenlig utifrån patientens vårdbehov. 
Kommunen behöver säkerställa att det finns förutsättningar för 
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enskilda att få en fast vårdkontakt i kommunen. Det bör framgå av 
HSL. Detaljer om uppgifter och kompetens bör regleras i hälso- och 
sjukvårdsförordningen, förkortad HSF. 

Skälen för utredningens förslag 

Nuvarande reglering 

Enligt 6 kap. 2 § patientlagen, förkortad PL, ska en fast vårdkontakt 
utses till de patienter som begär det eller om det är nödvändigt för 
att tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samord-
ning och säkerhet. Patienten ska få information om detta. Uppgiften 
om vem som är fast vårdkontakt bör framgå av patientens journal och 
andra centrala dokument om planeringen av patientens hälso- och sjuk-
vård. Den enskildes individuella plan är ett sådant centralt dokument. 

En fast vårdkontakt kan fylla olika funktioner för olika patienter. 
Ett syfte med en fast vårdkontakt är att en utpekad person ska ha i 
uppgift att samordna patientens olika vårdkontakter och hålla patienten 
informerad om vårdprocessen. En sådan kontaktperson behövs t.ex. 
för patienter med sammansatta och komplexa vårdbehov som ofta har 
många vårdkontakter som behöver samordnas.153 Det är en roll som 
är generellt efterfrågad inom hälso- och sjukvården från såväl 
patienter som anhöriga och andra närstående. Funktionen bidrar till 
att stärka patientens ställning genom att underlätta den enskildes 
delaktighet och vårdens tillgänglighet och samordning.154 

En fast vårdkontakt kan utses i all hälso- och sjukvårdsverk-
samhet. En person kan därför ha flera fasta vårdkontakter vid olika 
enheter i hälso- och sjukvården. Dessa särskilt utpekade personer ska 
då tillsammans samordna patientens vårdprocesser.155 En fast läkar-
kontakt är en form av fast vårdkontakt. 

I dag finns bestämmelser i HSL om att regionen ska organisera 
sin primärvård så att de som vill kan få en fast läkarkontakt i primärvår-
den.156 När det gäller fast vårdkontakt regleras den funktionen endast i 

153 Se prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning och s. 57 f.; prop. 2016/17:106, Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, s. 47 f. 
154 Vård- och omsorgsanalys, Fast kontakt i primärvården, 2021, s. 25–26. 
155 Se prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 62. 
156 7 kap. 3 § HSL. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

patientlagen, jfr regleringen av fast läkarkontakt som även regleras i 
HSL. Verksamhetschefen ansvarar för att en fast vårdkontakt utses.157 

En fast vårdkontakt kan underlätta såväl för patienter som för 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Det krävs därför inte samtycke från 
patienten för att en sådan ska kunna utses. I många fall är det nöd-
vändigt att det finns någon hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar 
för att fullgöra vissa arbetsuppgifter för att hälso- och sjukvården ska 
fungera på ett samordnat och sömlöst sätt. En fast vårdkontakt 
bidrar även till att avlasta anhöriga och andra närstående som annars 
ofta får ta ett stort ansvar för samordningen av hälso- och sjukvårds-
insatser när patienten själv saknar den förmågan. 

Ett annat syfte med en fast vårdkontakt är att skapa relationskon-
tinuitet för patientens del. Även patienter som inte har lika om-
fattande behov av hjälp med att samordna medicinska insatser ska 
därför få en fast vårdkontakt om de begär en sådan.158 

Den fasta vårdkontakten bör generellt ha den kompetens som 
bäst tillgodoser patientens behov. Skälen till att en fast vårdkontakt 
utses bör därför styra såväl dess kompetens som arbetsuppgifter.159 

Få patienter har en fast vårdkontakt i kommunen 

Enligt Vård- och omsorgsanalys uppföljning av regelverket om fast 
vårdkontakt utses en fast vårdkontakt relativt sällan i den kommunala 
primärvården. Funktionen är betydligt vanligare inom regionens 
primärvård. Den fullgörs då vanligen av en sjuksköterska.160 Enligt en 
rapport från SKR har få personer med primärvård i ordinärt boende 
en fast vårdkontakt trots att de har behov av det.161 

I våra dialoger framkommer att den kommunala sjuksköterskan 
ofta är den som har kontakter med regionens primärvård och sam-
ordnar patientens vård från kommunens sida. I praktiken är sjuk-
sköterskan därmed ofta patientens fasta vårdkontakt i det särskilda 

157 6 kap. 2 § PL och 4 kap. 1 § HSF. 
158 Se prop. 2009/10 :67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 61 f. 
159 Se prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 61 och prop. 2016/17:106, Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, s. 50. 
160 Vård- och omsorgsanalys rapporter, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid 
utskrivning från slutenvården, 2020, s. 184; Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till 
en god och nära vård: delrapport, 2021, s. 39 och s. 70 och Vården ur befolkningens perspektiv, 
65 år och äldre. International Health Policy Survey (IHP) 2021, 2022, s. 38–39. 
161 SKR, Vård och omsorg i hemmet 2019 svårigheter och framgångsfaktorer, 2020, s. 23. 
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boendet. Det är däremot vanligt att denna roll har en annan benäm-
ning än fast vårdkontakt, även om funktionen är liknande. Detta får 
stöd av uppgifter från Vård- och omsorgsanalys.162 Det bör innebära 
att en liknande funktion i och för sig är vanligt förekommande i sär-
skilda boenden, men går under andra benämningar vilket försvårar 
uppföljningen av regelverket i kommunens primärvård. Det bidrar 
även till att rollerna varierar mellan kommuner och vårdgivare. Det 
gör det också svårare för patienter, anhöriga eller andra närstående 
att veta vad man kan förvänta sig av funktionen. 

Vilka behöver en fast vårdkontakt i kommunen? 

Enligt Vård- och omsorgsanalys utses en fast vårdkontakt i kommunen 
normalt i samband med att kommunen tar över ansvaret för en patient 
som skrivs ut från en vårdinrättning.163 Äldre personer som bor i 
särskilt boende eller som har primärvård i ordinärt boende över en 
längre tid eller svårt sjuka personer, har komplexa vårdbehov och 
behov av kontinuitet och samordning av såväl vård som omsorg. En 
fast vårdkontakt kan därför behövas i fler situationer. 

Vård- och omsorgsinsatser utförs av flera olika professioner inom 
kommunen. Läkarinsatser utförs av regionens primärvård. Många 
äldre personer har även behov av specialiserad vård från regionen. 
Som vi redovisat i avsnitt 8.6.2 planeras inte alltid patientens vård på 
ett strukturerat och förebyggande sätt i den utsträckning som behövs. 
Eftersom huvudmännen delar på primärvårdsansvaret har dessa 
grupper dessutom i princip alltid behov av samordnade vårdinsatser. 
Det är därför besvärande att huvudmännen inte har lyckats bättre i sitt 
uppdrag att samordna sina vårdinsatser. I avsnitt 8.6.2 förslår vi be-
stämmelser som innebär att flera personer i kommunens primärvård 
ska få en individuell plan. 

Vi bedömer att de allra flesta personer som får primärvård från 
kommunen har behov av en fast vårdkontakt i kommunen, inte bara 
de som skrivs ut från en vårdinrättning. 

162 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskriv-
ning från slutenvården, 2020, s. 183 och s. 185. 
163 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskriv-
ning från slutenvården, 2020, s. 185. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Regelverket om fast vårdkontakt behöver förstärkas 

Att en fast vårdkontakt ska utses för de som har behov av en sådan 
följer redan av befintlig lagstiftning. Av förarbeten framgår att det 
bör tas fram rutiner för när en sådan ska utses.164 

Vi anser att regelverket om fast vårdkontakt behöver förstärkas 
för de grupper där huvudmännen delar på primärvårdsansvaret. 
Personer som är inskrivna i kommunens primärvård (jfr avsnitt 8.5.4) 
behöver oftast en fast vårdkontakt i kommunen. Vi föreslår därför en 
skyldighet för kommunen att säkerställa att enskilda kan få en fast 
vårdkontakt i kommunen samt att följa upp efterlevnaden. Det bör 
framgå av HSL, på liknande sätt som för funktionen fast läkarkontakt 
i regionen. Det innebär att kommunen ska skapa förutsättningar för 
det genom organisering och bemanning och krav på privata vård-
givare. Vi föreslår att en sådan bestämmelse placeras i 13 a kap. HSL 
för att samla mer detaljerade bestämmelser om primärvården där. En 
alternativ placering är i 11 kap. HSL. 

En fast vårdkontakt behöver som regel utses i anslutning till att 
patienten skrivs in i kommunens primärvård. I många fall är det 
uppenbart att det behövs en utpekad person som samordnar den 
enskildes behov av olika insatser. Det bör det vara i situationer när det 
alltid är flera vårdgivare och aktörer involverade i den enskildes vård 
och omsorg. 

Då primärvården i ordinärt boende ibland kan omfatta personer 
med mer tillfälliga och begränsade vårdbehov är det rimligt att i vissa 
fall kunna avstå från att utse en fast vårdkontakt. Det är fråga om 
situationer, när det är uppenbart att patienten inte har behov av en 
sådan. Det bör enligt vår mening därför röra sig om undantagsfall 
som i sig inte ska påverka kommunens planering som huvudman. 

För att underlätta för verksamhetschefen bör det framgå av HSF 
att en fast vårdkontakt ska utses i anslutning till att en person skrivs 
in i kommunens primärvård, om det inte är uppenbart obehövligt. 
Regleringen innebär att verksamhetschefen inte behöver avgöra om 
det finns skäl att utse en fast vårdkontakt, utan om det finns skäl att 
avstå. Vårt förslag utgör en komplettering av vad som redan följer av 
nuvarande reglering om fast vårdkontakt. 

164 Jfr prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 60–61; SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform, 
s. 191 och prop. 2016/17:106, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, s. 47 f. 
och SOU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, s. 207. 
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Vårt förslag innebär att andra beteckningar på motsvarande funk-
tion som används i kommunen i dag bör ändras så att benämningen 
blir enhetlig. Att benämningarna på en likvärdig funktion varierar 
medför att det är svårare att följa upp lagstiftningens effekt. 

Vilka uppgifter bör den fasta vårdkontakten i kommunen utföra? 

I förarbeten anges att det kan behövas rutiner för vilken typ av upp-
gifter som kan ingå i uppdraget som fast vårdkontakt.165 

Som framgår ovan är ett syfte med en fast vårdkontakt att den 
bl.a. ska bidra till samordning och trygghet för patienten. Det vi 
framför allt ser behov av är en utpekad person nära patienten som 
tar ansvar för att planera, samordna och följa upp patientens vård-
insatser från kommunens sida. Då ett syfte med en fast vårdkontakt 
också är att skapa relationskontinuitet bör den som regel utföra pati-
entens planerade vårdinsatser inom ramen för sitt kompetensområde, 
inte bara delegera uppgifter till omsorgspersonal. 

För att säkerställa en enhetlig struktur för detta i alla kommuner 
behöver en fast vårdkontakt i kommunen ha vissa givna uppgifter. 
En tydlig rollbeskrivning underlättar för såväl patient och anhöriga 
eller andra närstående, som personal och verksamhetschef. De upp-
gifter som den fasta vårdkontakten ska ha i kommunen bör därför 
regleras. Det sker lämpligen i förordning. 

Vi föreslår att en fast vårdkontakt ska delta i planeringen, 
samordningen och uppföljningen av beslutade insatser inom ramen 
för sin profession. Uppdraget ska fullgöras i nära samarbete med 
andra kontaktpersoner som är involverade i patientens vård och om-
sorg, såsom patientens fasta läkarkontakter och andra fasta vård-
kontakter inom regionens specialiserade vård. I förekommande fall 
även patientens fasta omsorgskontakt, socialtjänstens biståndshand-
läggare och andra centrala aktörer som är involverade i de insatser 
som en enskild person har behov av, se avsnitt 7.3.12. 

Att planera patientens vård är inte en arbetsuppgift som görs en 
gång utan ett löpande och återkommande arbete, se även avsnitt 8.6.2. 

Med en utpekad funktion underlättas kontakter med såväl patien-
ten, anhörig eller andra närstående samt andra samordningsfunktioner 

165 Prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 63. 
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inom såväl kommunen som regionen.166 Det handlar i första hand inte 
om att vara administrativ samordnare utan en patientansvarig för 
kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Omfattningen av samordningsuppgifterna kan variera från patient 
till patient, men planering, samordning och uppföljning av insatser 
kräver att adekvat tid avsätts. 

Att vara fast vårdkontakt till en patient i kommunen är inget som 
flera i personalen turas om att vara från dag till dag, utan en funktion 
en utpekad person i personalen har över tid. En person kan därför 
inte vara fast vårdkontakt i kommunen till annat än ett rimligt antal 
patienter. Risken är annars stor att kvaliteten på vårdinsatser för-
sämras och samordningen av olika insatser brister, att effekten av 
insatserna inte hinner följas upp och det förebyggande arbetet 
prioriteras ner. Vad som är ett rimligt antal för en fast vårdkontakt 
att ansvara för behöver anpassas till vårdtyngden hos berörda pati-
enter, behovet av samordning och andra faktorer. 

Vilken kompetens behövs för att ansvara för uppgifterna? 

Enligt förarbeten till nuvarande bestämmelser om fast vårdkontakt 
ska en bedömning av vem som bör utgöra en patients fasta vårdkontakt 
grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kom-
petens som bäst kan tillgodose dessa behov. Där anges även att det kan 
vara bra om det tas fram rutiner för vilken personal som kan ta sig 
an uppdraget.167 

Vi bedömer att de uppgifterna som den fasta vårdkontakten i 
kommunen behöver ansvara för, i princip alltid kräver medicinsk 
kompetens. Att vara ansvarig för planeringen av kommunens vård-
insatser och samordningen med andra berörda aktörer kräver bred 
kunskap om hälso- och sjukvårdens strukturer. Äldre personer och 
svårt sjuka har hälsotillstånd som kan ändras snabbt. Den fasta vård-
kontakten behöver kontinuerligt följa upp deras hälsotillstånd, hur 
effektiva beslutade insatser är och kunna ta initiativ till nya och 
ändrade insatser efter behov. Det kommer i många fall bli den fasta 

166 Se prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 80. 
167 Se prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 61 f. 
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vårdkontakten i kommunen som får ansvar för att löpande följa upp 
vården och den enskildes individuella plan, se avsnitt 8.6.2. 

Vi anser därför att den som är fast vårdkontakt i kommunen behöver 
vara en legitimerad hälso- och sjukvårdsprofession. Att en fast vård-
kontakt ska en kompetens som är ändamålsenlig för de uppgifter den 
ska utföra framgår av förarbeten till nuvarande reglering men bör fram-
gå tydligare av HSF.168 

Vi tror att det vanligen kommer vara en sjuksköterska som är fast 
vårdkontakt i kommunen. I vissa fall kan det i stället vara mer ända-
målsenligt att funktionen fullgörs av någon med en annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdsprofession. T.ex. kan vissa personer som om-
fattas av kommunens primärvård i vissa fall främst ha behov av 
omfattande rehabiliterande insatser. Ibland har de inte alls kontakt 
med kommunens sjuksköterskor. För deras del kan det då vara mer 
ändamålsenligt att t.ex. arbetsterapeut eller fysioterapeut samordnar 
deras rehabiliteringskedja med övriga hälso- och sjukvården och social-
tjänsten. 

8.7 Stärkt tillgång till läkare 

8.7.1 Styrning för ökad likvärdighet och tillgänglighet 

Utredningens bedömning: Regionerna lever inte upp till de 
åtaganden som följer av målbaserade bestämmelser i hälso- och sjuk-
vårdslagen. Huvudmännens avtal om läkarmedverkan i kommunens 
primärvård bidrar inte till transparens. Det krävs förtydliganden i 
lag som klargör vilka krav som ställs på regionernas läkarinsatser 
i den kommunala primärvården. 

Utredningens förslag: Regleringen i 16 kap. 1 § hälso- och sjuk-
vårdslagen om att huvudmännen ska sluta avtal om omfattningen 
av och formerna för läkarmedverkan ska ersättas med en reglering 
i 13 a kap. hälso- och sjukvårdslagen om grundläggande krav på 
läkarinsatser i kommunens primärvård, i syfte att stärka kontinuitet, 
tillgänglighet och delaktighet i primärvården. 

168 Se prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 61. 

425 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

       
     

  

 

          
    

        
        

   
       
           

          
         

           
     

           
       

      
         

         
       

        
     

         
          
       

      
   

     
       

        
       

          
         

       
         

Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt hälso- och 
sjukvårdslagen, ska kommunerna ha rätt att anlita läkare på egen 
hand, på regionens bekostnad. 

Utredningens samlade bedömning 

I avsnitt 8.3.4 har vi redogjort för vår problembild av brister i 
tillgången till läkare, inklusive utmaningar kopplade till de över-
gripande avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 
(läkaravtal) som ingåtts mellan region och kommun i enlighet med 
16 kap. 1 § HSL. 

De övergripande läkaravtalen, såväl dess innehåll som formuler-
ingar, lämnar ett stort utrymme för ytterligare tolkningar av den som 
ska tillämpa dem och för att reglera närmare samverkansformer i 
lokala läkaravtal. Avtalsformen har inte fått tillräckligt styrande effekt 
och innehållet i dessa läkaravtal är sällan väl kända bland utförare. 
Avtalen efterlevs därför inte alltid. 

Till stor del påverkas även läkarinsatsen av hur en enskild hälso-
eller vårdcentral har organiserat sin verksamhet. Här medför avsak-
naden av tydliga tillgänglighetskrav i läkaravtalen att enskilda läkare 
inte alltid har de förutsättningar som krävs för att göra medicinska 
bedömningar som svarar mot patienternas behov eller stödjer ett 
nära arbetssätt. Detta bidrar i sin tur till att regionerna inte kan 
fullgöra sitt ansvar som huvudman. Det bidrar även till att läkar-
insatsen skiljer sig åt i landet och att vården är ojämlik. 

Det har nu gått trettio år sedan Ädelreformen och avtalsformen 
har enligt vår mening inte haft en tillräckligt stark styrande effekt 
för att säkerställa läkarinsatser till personer som får primärvård från 
båda huvudmännen. Samtidigt är övergripande bestämmelser i HSL 
om ansvaret för läkarinsatser inte tillräckligt tydliga. 

Vår sammantagna bedömning är att nuvarande avtalssamverkan 
försvårar genomförandet av viktiga hälso- och sjukvårdsreformer 
och utgör en grundläggande orsak till att läkarinsatsen brister och 
varierar mellan och inom kommuner. Avtalen underlättar i sig inte 
heller för kommunen att göra sin röst hörd när läkarinsatsen brister, 
se avsnitt 8.3.4. Enligt vår bedömning är det nödvändigt med en 
tydligare styrning för att säkerställa att de som har störst behov 
prioriteras och att vård ges på lika villkor i hela landet. Avtalen bör 
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därför ersättas med en förtydligad reglering i HSL. En enhetlig 
reglering i lag skapar transparens för samtliga berörda aktörer och 
har en mer styrande effekt än avtalsformen. 

Utredningens samlade förslag 

Enligt våra direktiv ska vi föreslå en ändamålsenlig reglering av till-
gången till läkare för såväl personer i särskilt som ordinärt boende. 

För att åstadkomma en ändamålsenlig tillgång till läkare föreslår 
vi att regleringen i HSL om att huvudmännen ska sluta avtal om om-
fattningen av och formerna för läkarmedverkan ska upphävas och 
ersättas med en mer detaljerad reglering i HSL. Regleringen ska klar-
göra grundläggande krav på läkarinsatser från primärvården, i syfte 
att stärka kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet i primärvården. 

Vi föreslår ett krav på att regionerna ska ge en vårdgivare ett 
exklusivt läkaruppdrag till patienterna som bor i ett visst särskilt boende 
eller kommunalt hemsjukvårdsområde. Patienter ska i anslutning till att 
de skrivs in i kommunens primärvård, erbjudas att lista sig hos den 
vårdgivaren som ansvarar för boendet, se avsnitt 8.7.2. De patienter 
som väljer att lista om sig hos den vårdgivaren ska få en fast läkar-
kontakt där. Det ska regleras vilka läkarinsatser som förväntas av den 
vårdgivaren, se avsnitt 8.7.3. Utöver medicinska bedömningar och 
behandlingar av fasta läkarkontakter ska läkare finnas tillgängliga för 
handledning och viss fortbildning som kräver läkarkompetens. 

Vi föreslår även att det tydliggörs att alla som är fast läkarkontakt 
till en patient som är inskriven i kommunens primärvård, oavsett om 
dennes arbetsgivare har ett sådant särskilt uppdrag som nyss beskrivits, 
ska vara delaktig i planeringen och samordningen av sina patienters 
vård, se avsnitt 8.7.4. Det ska också regleras tydligare krav på att läkare 
ska finnas tillgängliga på primärvårdsnivå dygnet runt, se avsnitt 8.7.5. 

Skälen för utredningens förslag 

Allmänna utgångspunkter för en reglering 

Enligt våra direktiv ska vi föreslå en ändamålsenlig reglering av till-
gången till läkare för såväl personer i särskilt boende som för den s.k. 
hemsjukvården samt äldre personer som bara har hemtjänst. I upp-
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

draget ingår att överväga om det finns behov av tillgång till läkare 
dygnet runt i särskilt boende. 

Inledningsvis konstaterar vi att äldre personer som endast har 
hemtjänst inte per automatik ska få primärvård från kommunen, 
såvida de inte även är inskriva i kommunens s.k. hemsjukvård (dvs. 
får primärvård i ordinärt boende). De omfattas inte av vårt förslag om 
läkarinsatser till personer som får kommunal primärvård, eftersom de 
får hela sin primärvård från regionen. Det samma gäller personer som 
bor i kommuner inom Stockholmsregionen vilka inte har tagit över 
ansvaret för primärvård i ordinärt boende, se avsnitt 8.5.4. Dessa 
grupper omfattas inte heller av de nuvarande läkaravtalen. 

Som vi redogör för i avsnitt 7.3.12 är en fast omsorgskontakt för 
personer i särskilt boende eller med hemtjänst en viktig funktion för 
att skapa en god personkännedom om omsorgstagarens situation 
och förutsättningar för omsorgskontakten att notera förändringar i 
hälso- och funktionstillståndet. Det är i sig en förutsättning för att 
t.ex. kunna kontakta regionens primärvård vid behov och även 
uppmärksamma om det finns skäl att skriva in personen i den 
kommunala primärvården. 

En annan fråga är om det finns anledning att i en lagreglering 
skilja på kraven på läkarinsatsen utifrån boendeform, dvs. om man 
bor i särskilt eller ordinärt boende och får kommunal primärvård. De 
strukturella brister som uppmärksammats under coronapandemin 
har påpekats sedan länge för såväl personer i särskilt som ordinärt 
boende, se avsnitt 8.3.4. 

Vi kan konstatera att läkaravtalen till viss del reglerar vården till 
personer i särskilt boende mer detaljerat än till personer i ordinärt 
boende. Läkarorganisationer har i våra dialoger kritiserat att primär-
vården i ordinärt boende i dag omfattas av för lite reglering. Det har 
även framförts i andra sammanhang.169 Det talar starkt för att det finns 
ett särskilt behov att skapa en reglering som omfattar även läkar-
insatser i ordinärt boende. 

Som vi redogör för i avsnitt 8.5.4 anser vi inte att det finns skäl 
att på strukturnivå i HSL göra skillnad på tillgången till vård till 
personer i olika boendeformer. Däremot kommer de personer som 
utnyttjar kommunal dagverksamhet bara omfattas av vår föreslagna 
grundstruktur för läkarinsatser om de också bor i särskilt boende 
eller får kommunal primärvård i ordinärt boende. För personer som 

169 Se SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020, s. 5–6. 
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endast har dagverksamhet gäller i stället den allmänna vårdgarantin i 
primärvården. Denna avgränsning stämmer väl överens med den 
tröskelprincip som tillämpas i nuvarande läkaravtal mellan region 
och kommun. På så sätt kan nuvarande läkaravtal på huvudmanna-
nivå ersättas med en enhetlig nationell reglering. Utgångspunkten 
för att en person ska få kommunens primärvård är att den behöver 
få vården i sitt hem, i särskilt eller ordinärt boende. Om allt fler äldre 
personer ska kunna bo kvar i eget hem så länge de önskar måste de 
kunna få den hälso- och sjukvård de behöver utförd i sitt eget hem 
även från regionen. Det innebär att läkarinsatsen som regel ska ut-
föras utan att patienten ska behöva lämna sitt hem. Det gäller både 
de som bor i särskilda boenden och de som bor kvar i ordinärt 
boende. Vården ska dock alltid vara personcentrerad. Omställningen 
till en nära vård ställer allt högre krav på att vården utformas med 
individens behov och förutsättningar i centrum. Det finns i dag 
mobila vårdteam i flera regioner som möjliggör även för de som bor 
i ordinärt boende att få läkarbesök i hemmet. Med den utveckling 
som beskrivs i avsnitt 8.1 kan man vänta sig att vårdbehovet kommer 
att öka i såväl särskilt som ordinärt boende. 

Hur bör regleringen utformas? 

En reglering bör ta utgångspunkt i befintliga bestämmelser i framför 
allt HSL och PL samt anpassas till valfriheten inom primärvården. 
Samtidigt bör regleringen bidra till att samla patientansvaret till en 
läkare som återkommande träffar patienten och känner dess historik 
och hälsotillstånd, dvs. en fast läkarkontakt med krav på viss tillgäng-
lighet och vissa uppgifter. Relationskontinuiteten är viktig såväl för 
patienten som för övriga vårdteamet. 

För att vården ska kunna ges nära behöver organisationen ut-
formas med patienternas behov i centrum. Det ställer särskilda krav 
på organiseringen av läkarinsatser till patienter som även får kom-
munal primärvård. Patienter med återkommande vårdbehov föredrar 
att få träffa samma läkare, vara mer delaktig i vårdens utformning och 
få hjälp av hälso- och sjukvården att samordna vårdinsatser. Dessa 
centrala faktorer för primärvården behöver säkerställas genom tydliga 
krav på vilken tillgänglighet, kontinuitet och samordning som för-
väntas av regionen och dess vårdgivare. 
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Regelverket bör utformas åldersneutralt, men i enlighet med vårt 
uppdrag kommer vi främst utgå från de generella behov som framför 
allt många äldre och sköra personer har. Det bör också vara teknik-
neutralt för att möjliggöra en hög tillgänglighet i hela landet. Digital 
vård förutsätter som regel en god patientkännedom. 

Sedan 1 juli 2021 finns särskilda bestämmelser om primärvårdens 
grunduppdrag i ett nytt 13 a kap. HSL. Vi bedömer att det kan vara 
lämpligt att samla specifika krav på huvudmännens primärvård i det 
kapitlet. En alternativ placering av bestämmelser kring en nationell 
grundstruktur för läkaruppdraget skulle kunna vara 7 kap. HSL som 
innehåller generella bestämmelser om organisering, samverkan och 
planering av regionens hälso- och sjukvård. 

Eftersom vi även föreslår liknande reglering för kommunens primär-
vård (se avsnitt 8.6) anser vi att det är en fördel om alla bestämmelser 
samlas i 13 a kap. HSL. 

Våra förslag på ny reglering i HSL utvecklas vidare i avsnitt 8.7.2–
8.7.5. 

Kommunen har rätt att vidta åtgärder när läkartillgången brister 

Det kommer fortsatt finnas tillfällen när läkaruppdraget av någon 
anledning brister. Om läkaruppdraget inte fullgörs enligt kraven i lagen 
ska kommunen likt i dag ha möjlighet att anlita läkare på egen hand på 
regionens bekostnad. Det innebär en möjlighet att lösa tillfälliga brister. 

Våra förslag till förstärkningar av hälso- och sjukvårdskompetens 
på ledningsnivå i såväl kommun som region kommer enligt vår 
mening skapa bättre förutsättningar för ett närmare samarbete mellan 
kommun och region för att tillsammans säkerställa vård efter behov 
däribland tillgång till läkare, se avsnitt 8.8.4 och 8.8.5. Det bör också 
göra det lättare för kommunen att använda sin lagliga möjlighet att 
anlita egna läkare i de fall en vårdgivare inte levererar enligt förväntan. 

8.7.2 Möjlighet att lista sig hos en vårdgivare 
med ett särskilt uppdrag 

Utredningens förslag: Regionen ska säkerställa att enskilda som är 
inskrivna i kommunens primärvård har möjlighet att lista sig hos en 
vårdgivare som ansvarar för läkarinsatser till ett särskilt boende eller 
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i ordinärt boende och där få en fast läkarkontakt. Detta får inte med-
föra att patientens valfrihet enligt andra bestämmelser begränsas. 

Detta ska regleras genom en ny bestämmelse i 13 a kap. 3 § 
hälso- och sjukvårdslagen. 

Skälen för utredningens förslag 

Nuvarande reglering av fast läkarkontakt 

Patienter ska enligt 6 kap. 3 § patientlagen få möjlighet att välja vård-
givare och en fast läkarkontakt inom primärvården. Regionerna är 
enligt 7 kap. 3 § HSL skyldiga att organisera sin primärvård så att 
patienter kan göra detta. 

En fast läkarkontakt är särskilt viktig för äldre personer och andra 
personer med komplexa vårdbehov. Patienter med fast läkarkontakt 
har ofta mer positiva erfarenheter av kontinuitet, tillgänglighet och 
delaktighet. De patienter som har en relation till sin läkare är oftare 
mer nöjda med vården än andra. Om läkaren känner patienten kan 
medicinska bedömningar bli säkrare, effektivare och ibland ske på 
distans.170 

Att patienten återkommande får träffa samma läkare kan få 
positiva effekter på såväl kvalitet som kostnader för vården. För 
personer med astma eller KOL ger högre relationskontinuitet i vården 
lägre risk att dö i förtid, lägre risk för sjukhusinläggning, lägre risk 
för akutmottagningsbesök och lägre hälso- och sjukvårdskostnader. 
För personer med allvarlig psykisk sjukdom ger högre relations-
kontinuitet i vården lägre risk att dö i förtid, lägre risk för akutmot-
tagningsbesök och förbättrad livskvalitet.171 Av nu gällande läkaravtal 
följer generellt att det ska utses en namngiven ansvarig läkare för varje 
patient som har kommunal primärvård. Riksdagen har nyligen beslutat 
att det förtydligas att valet av fast läkarkontakt är kopplat till den vård-
givare där patienten är listad, att man bara ska kunna vara listad på en 

170 Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021, s. 59 och s. 70. 
171 SBU, Kontinuitet i vården, 2021; Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av 
omställningen till en god och nära vård: delrapport, 2021, s. 60–62 och Vård- och omsorgsanalys, 
Vården ur befolkningens perspektiv 2020. En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder, 2021, 
s. 50. 
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vårdgivare åt gången samt att man endast ska ha rätt att byta vård-
givare upp till två gånger per år.172 

Nuvarande organisering av läkaruppdraget 

Regionerna har organiserat primärvården på olika sätt. I de flesta kom-
muner finns en särskild vård- eller hälsocentral eller annan specifik 
läkarorganisation som är knuten till ett särskilt boende eller geografiskt 
område. Det geografiska upptagningsområdet som vårdgivaren ansva-
rar för är inte alltid synkroniserat med kommunens indelning av hem-
sjukvårdsområden. Om patienterna är listade på olika vårdgivare kan 
läkare från olika vårdgivare ha patienter på samma särskilda boende. 

Läkaruppdraget till kommunens primärvård kan utgöra ett eget 
separat vårduppdrag, en del av det generella primärvårdsuppdraget 
eller en kombination av dessa. I det senare fallet kan en vårdgivare 
vara ansvarig för konsultation, handledning och utbildning m.m. till 
personalen medan patientansvaret ligger hos en annan vårdgivare. 

Att flera läkare ansvarar för olika primärvårdinsatser till samma 
patient kan skapa otydligheter i ansvarsfördelningen mellan olika 
läkare. Det försvårar även relationskontinuiteten och ibland även 
informationskontinuiteten. Om läkarna dessutom ofta byts ut för-
svåras teamarbetet med kommunens personal. 

En vanlig modell är att patienten vid inskrivning i kommunens 
primärvård informeras om vilken lokal utförare som är kopplad till 
boendet och vilka tjänster som ingår i det uppdraget. Om denna 
information ges på ett bra sätt brukar patienter ofta välja att lista om 
sig dit. Samtidigt får patienten information om att de kan välja att 
behålla en tidigare fast läkarkontakt. Om patienten väljer att behålla 
en tidigare fast läkarkontakt försöker personalen lösa detta på bästa 
sätt. Om en tidigare fast läkarkontakt är involverad i ett byte av fast 
läkarkontakt, känner sig patienten oftast tryggare med att byta till 
en läkarkontakt som är kopplad till boendet. 

Vi har noterat att regionerna tolkar och tillämpar bestämmelser om 
valfrihet i regionernas primärvård på olika sätt. Det finns en osäkerhet 
om det är tillåtet att informera om eller rekommendera att en patient 
väljer en viss vårdgivare som har ansvar för läkarinsatser till ett särskilt 
boende. Vi anser att det inte finns något hinder för att informera 

172 Se prop. 2021/22:72, Ökad effektivitet och kontinuitet i vården – en primärvårdsreform, s. 17 f. 
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patienten om vilka alternativ som finns, tvärtom är det en skyldighet 
som följer av patientlagen. Om ett alternativ är särskilt fördelaktigt 
för en viss patient bör det inte finnas något hinder att man informerar 
även om det på ett sakligt sätt. Däremot innebär bestämmelserna om 
valfrihet att det måste finnas ett reellt val att ta ställning till. 

En patientanpassad organisering av läkarresurser 

Flera regioner prioriterar att erbjuda en fast läkarkontakt till patienter 
med kommunal primärvård.173 Enligt Vård- och omsorgsanalys är det 
vanligare att personer med kroniska besvär och äldre personer med 
sammansatta vårdbehov har en fast läkarkontakt än resten av befolk-
ningen. Andelen som har det varierar däremot geografiskt. Det är 
vanligare med fast läkarkontakt i storstäder än i mindre kommuner.174 

Enligt patientföreträdare behöver läkare delta mer i den kom-
munala primärvården än vad som i dag är fallet.175 Av våra dialoger 
framgår att läkaren alltför ofta har en konsultativ roll och därmed 
aldrig blir en naturlig del i vårdteamet runt patienten. Organiseringen 
av läkarresurserna skapar hinder för interprofessionellt teamarbete 
och relationskontinuitet med patienten. 

Vårdens organisering, utformning och arbetssätt behöver ut-
formas utifrån olika individers behov både på gruppnivå och 
individuell nivå. De som är relativt friska och har mindre komplexa 
vårdbehov som måste tas om hand för att inte medföra mer allvarliga 
komplikationer bör kunna tas om hand snabbt och enkelt, ibland 
genom digitala vårdformer. Dessa individer bör inte ha samma behov 
av relationskontinuitet till en läkare. De som är svårt sjuka och sköra 
och har mer komplexa vårdbehov behöver träffa samma läkare över 
tid som känner deras hälsotillstånd väl och som snabbt kan vara 
tillgängliga om deras hälsotillstånd försämras. 

Att möjligheten att få en fast läkarkontakt måste förstärkas i 
primärvården har påpekats länge. Regeringen och SKR har som mål 
att hälften av befolkningen och minst 80 procent av de personer som 

173 Socialstyrelsen, delrapport, Att följa utvecklingen av fast läkarkontakt, 2020, s. 26. 
174 Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021, s. 54. 
175 Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021, s. 72. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

bor på äldreboende ska ha en namngiven fast läkarkontakt i 
primärvården vid utgången av år 2022.176 

Organiseringen av läkartillgången till kommunal primärvård kan 
se väldigt olika ut. Regionerna tillämpar ibland funktionen fast läkar-
kontakt på ett sätt som inte alltid motsvarar syftet med funktionen 
enligt gällande lagstiftning. Att det finns en utsedd ansvarig läkare för 
patienten behöver i praktiken inte innebära att den läkaren regel-
bundet träffar patienten. Det kan vara så att det finns en fast läkar-
kontakt ”på papper”, men att patienten i praktiken inte får träffa
samma läkare i någon större utsträckning. 

Det behövs därför en reglering som stärker relationskontinuiteten 
för personer som är inskrivna i kommunens primärvård. Den bör 
anpassas till befintliga bestämmelser om fast läkarkontakt och valfri-
heten i primärvården. 

En särskild utförare kopplad till ett boende 

Primärvården består av en mängd professioner som samverkar med 
varandra. Det är därför nödvändigt att den som är fast läkarkontakt 
kan utgöra en naturlig del i det interprofessionella teamet. Det gäller 
inte minst i den kommunala primärvården där hälso- och sjukvården 
många gånger behöver samordna sina insatser med professioner 
inom socialtjänsten. 

Vi ser stora fördelar med att koppla en vårdgivare till ett visst särskilt 
boende eller kommunalt hemsjukvårdsområde, med ett särskilt upp-
drag att fullgöra läkarinsatser till berörda patienter. Så långt möjligt bör 
därför patientansvaret samlas hos en fast läkarkontakt hos en viss 
vårdgivare. En sådan ordning skapar goda förutsättningar för rela-
tionskontinuitet, teamsamverkan samt underlättar planering och sam-
ordningen av den enskildes vård och omsorg. 

Att flytta till ett särskilt boende kan vara omvälvande. Det kan då 
kännas tryggt att i vart fall under en tid behålla befintliga vårdkontakter. 
Den kommunala primärvården kan omfatta även yngre personer med 
primärvård i ordinärt boende, med tillfälliga eller övergående vård-
behov som inte alltid är komplexa och sammansatta. Det inte själv-
klart att alla personer som tillfälligt har kommunens primärvård vill 

176 Överenskommelse mellan regeringen och SKR, God och nära vård 2021 En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav, s. 23. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

eller bör byta vårdgivare och därmed fast läkarkontakt under en mer 
tillfällig period. Strukturen bör därför inte vara tvingande. 

Vi föreslår att regionen ska säkerställa att det till varje särskilt 
boende eller hemsjukvårdsområde knyts en vårdgivare som har i 
uppdrag att leverera läkarinsatser till patienter inskrivna i kommunal 
primärvård. Berörda personer ska i anslutning till inskrivning i kom-
munens primärvård få information om vilken vårdgivare som boendet 
eller hemsjukvårdsutföraren samarbetar med, vad uppdraget innebär 
och erbjudas att lista sig där. Regionen ska genom krav på bemanning 
och organisering av läkare hos dessa vårdgivare, säkerställa att patienter 
faktiskt kan få god tillgång till en fast läkarkontakt där. 

Regionerna får inte begränsa den enskildes val enbart till denna 
vårdgivare. Patienter ska fortfarande ha möjlighet att utnyttja sin val-
frihet genom att välja att stanna hos en tidigare vårdgivare som inte är 
knuten till boendet eller området. Vi bedömer därför att vårt förslag 
är förenligt med patientens valfrihet. 

Då vår reglering innebär en skyldighet för regionen att lämna ett 
erbjudande till patienten om att lista om sig, bedömer vi även att det 
är förenligt med kommande reglering om att begränsa patientens 
rättighet att byta vårdgivare till max två gånger per år. Det är även 
förenligt med förslaget att en fast läkarkontakt ska finnas hos den 
vårdgivare där man är listad, som träder i kraft samtidigt.177 

Huvudmännen bör i den gemensamma planen för primärvårdens 
utformning synkronisera sina uppdrag för primärvård i ordinärt 
boende på ett ändamålsenligt sätt så att läkaruppdraget motsvarar 
kommunens hemsjukvårdsområden, se avsnitt 8.5.2. Detta för att 
skapa bästa förutsättningar för teamsamverkan och uppnå det samlade 
syftet med föreslagen reglering. 

Förslaget innebär att vissa regioner kan behöva anpassa utform-
ningen av sina vårdval så att en lokal utförare får ett exklusivt läkar-
uppdrag till ett boende eller område, se kraven på läkarinsatsen i 
avsnitt 8.7.3. 

177 Prop. 2021/22:72, Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

8.7.3 Innehållet i det särskilda läkaruppdraget 

Utredningens förslag: Regionen ska säkerställa att en särskild 
vårdgivare har fasta läkarkontakter, som kan vara tillgängliga för 
planerad och oplanerad medicinsk bedömning och behandling, 
planering, samordning av patientens vård, handledning och viss 
fortbildning av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. 

Det ska regleras genom en ny bestämmelse i 13 a kap. 4 § 
hälso- och sjukvårdslagen. 

Skälen för utredningens förslag 

Vad förväntas av läkarinsatsen? 

Som vi angett i avsnitt 8.7.1 bör nuvarande avtalslösning ersättas 
med tydligare krav på läkarinsatsen i HSL. Vår utredning visar att 
många anser att innehållet i de övergripande läkaravtalen i och för 
sig är bra om de bara hade följts. Vi anser därför att det är lämpligt 
att ta utgångspunkt i vad som regleras i många av dessa när kraven 
på läkarinsatsen regleras. Däremot kan lagstiftningen inte vara lika 
detaljerad som avtalen. En fullständig kodifiering av läkaravtalen är 
därför varken möjlig eller avsedd. 

Vår bedömning är att de flesta läkaravtalen över lag reglerar i stort 
sett samma insatser som ska utföras i kommunal primärvård. 
Avtalen reglerar insatserna på lite olika sätt och med olika detaljer-
ingsnivå. Följande brukar enligt vår genomgång ingå i utförarens 
uppdrag: 

• Medicinsk bedömning, undersökning och behandling av läkare på 
primärvårdsnivå. 

• Planerade och oplanerade hembesök vid behov dygnet runt, alla 
dagar. Hur jouren är organiserad skiljer sig åt. 

• Medverkan i upprättande av samordnad individuell plan för 
patienter på särskilt boende och i hemsjukvård. 

• Läkemedelsgenomgång i samband med inskrivning på särskilt 
boende och i hemsjukvård. De ska oftast utföras minst årligen 
vilket även följer av gällande författningar. 
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• Brytpunktsamtal och efterlevandesamtal. 

• Handledning av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.178 

• Delta aktivt i in- och utskrivningsprocessen i samband med att en 
listad patients vårdas på sjukhus och har behov av fortsatt vård av 
kommunen. 

• Delta i upprättande och uppföljning av den individuella planen i 
visst digitalt system. 

• Utföra vissa informationsinsatser till patienten och vissa doku-
mentationsinsatser. 

• I vissa läkaravtal ingår fortbildningsinsatser inom läkarkompe-
tensen till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.179 

Av sammanställningen följer att det vanligen ingår en regelbunden 
läkarrond varje vecka, planerade och oplanerade individuella läkar-
besök, deltagande i planeringsprocesser, dagliga fasta tider för hand-
ledning för kommunens hälso- och sjukvårdspersonal i läkarupp-
draget och vissa fortbildningsinsatser inom läkarens medicinska kom-
petensområde. 

Vi anser att dessa insatser kan krävas av läkarinsatsen till personer 
som har kommunal primärvård. Det motsvarar även den detaljnivå 
som är lämplig i författning. För att detta ska garanteras i hela landet 
och bli mer transparent för utförare bör dessa grundkrav framgå 
uttryckligen av HSL. Se även vårt förslag i avsnitt 8.7.5 om att det 
ska vara möjligt att få en medicinsk bedömning av en läkare i 
primärvården dygnet runt. 

Planerad och oplanerad medicinsk bedömning och behandling 

Personer som är inskrivna i kommunens primärvård och har fördel 
av att välja den särskilda vårdgivare som beskrivits i avsnitt 8.7.2 är 
ofta multisjuka och har komplexa och sammansatta vårdbehov. De 
kräver därför generellt mer vård och en högre tillgång till medicinska 
bedömningar av läkare jämfört med friskare delar av befolkningen. 

178 Benämns som råd, stöd, handledning eller konsultation. 
179 Kan också ha i uppgift att medverka vid framtagande av gemensamma riktlinjer, rutiner och 
delta i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Det krävs därför särskilda organisatoriska förutsättningar hos vård-
givaren som möjliggör en hög tillgänglighet till fasta läkarkontakter 
där, se även avsnitt 8.7.5. 

Den som är fast läkarkontakt hos en vårdgivare med det särskilda 
uppdraget (jfr avsnitt 8.7.2) behöver finnas tillgänglig för att göra 
planerade och oplanerade individuella medicinska bedömningar och 
behandlingar av sina patienter, så långt som det är praktiskt möjligt. 
För att skapa förutsättning för trygghet, tillit och kontinuitet mellan 
läkare och patient liksom förutsättningar att fullgöra läkarinsatsen i 
kommunal primärvård på det sätt som behövs, krävs att funktionen 
fullgörs av samma läkare över tid. 

I dag är det i stor utsträckning upp till den enskilda vårdcentralen 
att bestämma hur läkarinsatsen ska utföras. I vissa fall definierar 
läkaravtalen vad som avses med ett hembesök och ett läkarbesök. 
Det förefaller mer vara kopplat till regionens ersättningssystem än 
patienternas behov. Det kan i dag finnas möjlighet till såväl fysiska 
som digitala läkarbesök. 

Med planerade medicinska bedömningar menar vi läkarbesök 
som är inplanerade på förhand vid en bestämd tid utifrån ett intervall 
som motsvarar patientens behov. Det kan ske vid en gemensam rond 
eller genom ett individuellt läkarbesök. Med oplanerade medicinska 
bedömningar avser vi läkarbesök på förekommen anledning av att ett 
oväntat vårdbehov som plötsligt uppstått och som inte kan anstå till 
nästa planerade läkarbesök, men ändå inte måste bedömas på en 
akutmottagning. Om vårdbehovet är mer akut än så bör det vara lämp-
ligare att tas om hand på en akutmottagning, se avsnitt 8.7.5. Med 
behandling avser vi här behandlingar som kräver läkarkompetens på 
primärvårdsnivå. 

Regleringen om medicinska läkarinsatser bör vara teknikneutral 
för att säkerställa en god tillgång till läkare i hela landet. Digital vård 
är ett bra komplement som kan öka tillgängligheten. Det finns goda 
exempel där läkaren gör digitala ronder på ett sätt som i stort sett 
motsvarar ett fysiskt besök. Det bidrar till en hög tillgänglighet trots 
långa geografiska avstånd. Det går däremot inte att ta sig an det 
särskilda primärvårdsuppdraget om vårdgivaren inte kan erbjuda 
fysiska läkarbesök på primärvårdsnivå när det finns behov av det. 
Vissa tillstånd behöver undersökas fysiskt. 

Det finns i dag vård- och hälsocentraler som har rullande schema 
för att fullgöra läkaruppdrag i kommunal primärvård. Det medför 
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att patienterna kan få träffa olika läkare varje gång. En sådan ordning 
är inte förenlig med det nu föreslagna läkaruppdraget. 

Det finns även vård- och hälsocentraler vars organisation innebär 
att läkaren samtidigt är engagerad i mottagningsverksamhet. Om 
inte organiseringen särskilt beaktar uppdraget i kommunal hälso-
och sjukvård gör mottagningsverksamheten det ofta nästan omöjligt 
för läkaren att ta hand om brådskande vårdbehov inom kommunala 
primärvården. En sådan ordning är inte förenligt med det nu före-
slagna läkaruppdraget. 

Det finns i dag aktörer som endast ansvarar för läkarinsatser till 
kommunal primärvård, t.ex. i Stockholm stad. Det är ett exempel på 
att det går att skapa förutsättningar för såväl kontinuitet som till-
gänglighet samtidigt. En sådan verksamhet kan också bemannas med 
rätt specialistkompetens, anpassad till de särskilda vårdbehov som är 
vanligt förekommande hos personer i särskilda boenden. Vård-
givarna har i det fallet inriktning med fokus på läkare med geriatrisk 
kompetens, ett vanligt förekommande behov hos äldre personer. 

Ett annat gott exempel är Borgholms vårdcentral som är samlokali-
serad med ett seniorboende och välbemannat med allmänläkare. All-
mänläkarna har särskild tid avsatt för patienterna i kommunal primär-
vård varje dag. I en sådan organisationsmodell uppfylls också såväl be-
hovet av en daglig tillgång till läkare som relationskontinuitet. 

Hur många boende eller hur stort område en vårdgivare kan 
ansvara för beror på hur många läkare som finns anställda och berörda 
patienters vårdbehov. 

Med hänsyn till vårdtyngden hos berörda patienter skiljer sig det 
antal patienter som en läkare kan vara fast läkarkontakt för jämfört 
med normal bemanning på en vård- eller hälsocentral.180 Detta på-
verkar såväl vårdens kvalitet som den enskilda läkarens arbetsvillkor 
och i förlängningen viljan att stanna hos en arbetsgivare över tid. 
Indirekt påverkar det därför relationskontinuiteten. Detta behöver 
därför beaktas såväl i samband med regionens kravställning på och 
ersättning för uppdraget som vårdgivarens organisering av verksam-
heten. Socialstyrelsen har tagit fram ett riktvärde för hur många 
patienter en läkare kan vara fast läkarkontakt för.181 

180 Se även SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform. s. 382 f. 
181 Socialstyrelsen, Fast läkarkontakt, 2022; Socialstyrelsen, Nationellt riktvärde för fast läkar-
kontakt i primärvården, 2022. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Planering och samordning av patientens vård 

I avsnitt 8.7.4 föreslår vi att en generell uppgift för alla fasta läkar-
kontakter till en person i kommunal primärvård är att vara delaktig i 
planeringen och samordningen av patientens vård och omsorg. Som 
framgår där är det en uppgift som är tidskrävande, men som också 
innebär tidsvinster i andra led. Om vården planeras väl, inklusive 
hanteringen av tänkbara framtida scenarios, så kommer t.ex. behovet 
av oplanerade patientbesök inte vara lika stort. Kommunens personal 
får också bättre förutsättningar att ge en god vård och omsorg. Att 
denna uppgift förväntas av fasta läkarkontakter hos vårdgivaren bör 
därför också framgå av regleringen av det särskilda läkaruppdraget. 

Handledning och viss fortbildning av personal 

Läkaren behöver följa upp sina ordinationer och finnas tillgänglig för 
att handleda annan hälso- och sjukvårdspersonal som finns närmast 
patienten. Under arbetsdagens och arbetsveckans gång kan det också 
väckas generella frågor som kommunens hälso- och sjukvårds-
personal kan behöva rådfråga en läkare om. Kommunens hälso- och 
sjukvårdspersonal behöver dagligen kunna få handledning av en 
läkare i såväl patientrelaterade som icke patientrelaterade frågor. Det 
behöver därför finnas läkare tillgängliga för detta varje dag, alla dagar 
i veckan. Det bör också ingå som en uppgift i det särskilda läkar-
uppdraget. 

Vårdgivaren bör även bistå med viss fortbildning inom läkar-
kompetensen till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Det är 
fråga om informations- och utbildningsinsatser som kräver läkarkom-
petens, på liknande sätt som kompetensutbyte sker inom regionens 
primärvård. Motsvarande krav följer redan i dag av läkaravtalen. Det 
fråntar inte kommunen eller en privat vårdgivares arbetsgivaransvar 
för personalens kompetensutveckling. 

8.7.4 Uppgifter för alla fasta läkarkontakter 

Utredningens förslag: En fast läkarkontakt till en enskild som är 
inskriven i kommunens primärvård ska ha i uppgift att delta i 
planeringen, samordningen och uppföljningen av patientens vård 
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tillsammans med patientens fasta vårdkontakt, och i förekommande 
fall, andra berörda funktioner samt patienten och dennes när-
stående. 

Det kan regleras i en ny bestämmelse i 4 kap. 6 d § hälso- och 
sjukvårdsförordningen. 

Skälen för utredningens förslag 

Som redogjorts för i avsnitt 8.7.2 kan patienter med kommunal 
primärvård även fortsatt välja att behålla en tidigare fast läkarkontakt 
hos en annan vårdgivare än den som är knuten till ett visst boende. 
Som vi redogjort för i avsnitt 8.6.2 har i princip alla personer med 
delad primärvård, behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från båda 
huvudmännen och en individuell plan för samordningen av dessa 
insatser. Där föreslår vi även att det i den individuella planen ska anges 
rehabiliterande och förebyggande insatser samt att det i tillämpliga fall 
även ska finnas en plan för hur personalen ska hantera tänkbara 
framtida scenarios. Vårdplanering är central för att kunna göra detta. 

Den nära vården förutsätter ett interprofessionellt teamarbete, där 
samtliga berörda professioner ingår, oavsett vilken arbetsgivare de har. 
Även den fasta läkarkontakten behöver vara delaktig i planeringen av 
patientens vård och samordningen av olika insatser, bl.a. utifrån gäl-
lande regelverk om samordnad planering och individuell plan för 
patienten. 

I dag arbetar många läkare i en konsultativ roll till personalen i kom-
munen i stället för att utgöra en del av vårdteamet. Här krävs nya ar-
betssätt som gör att läkaren blir en naturlig del av teamet runt patienten. 

För att garantera att läkare är delaktiga i planeringen, samord-
ningen och uppföljningen av patientens primärvård föreslår vi att 
detta ska vara en reglerad uppgift för alla som är fast läkarkontakt till 
en person som är inskriven i kommunens primärvård. Det kommer 
alltså gälla alla vårdgivare, inte bara de med särskilt uppdrag att stå 
för läkarinsatser i den kommunala primärvården (jfr avsnitt 8.7.2). 

En sådan detaljerad bestämmelse om en viss funktions arbetsupp-
gifter bör regleras i hälso- och sjukvårdsförordningen. En sådan be-
stämmelse placeras lämpligen i 4 kap. som innehåller bestämmelser 
om behörigheter och ansvar för vissa personalgrupper. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

För att regionerna ska kunna säkerställa sitt huvudmannaansvar i 
denna del, behöver detta framgå av kraven på vårdgivare i förfråg-
ningsunderlag till privata aktörer. 

8.7.5 Medicinsk bedömning av läkare dygnet runt 

Utredningens förslag: Regionen ska säkerställa att enskilda som 
är inskrivna i kommunens primärvård vid behov kan få en medi-
cinsk bedömning av en läkare i primärvården dygnet runt. Detta 
ska framgå av en ny bestämmelse i 13 a kap. 2 § hälso- och sjuk-
vårdslagen. 

Skälen för utredningens förslag 

Det behövs en särskilt hög strukturell tillgänglighet 

Som redogjorts för i avsnitt 8.7.3 ska vårdgivare med det särskilda 
läkaruppdraget som vi föreslår i avsnitt 8.7.2 organisera sina läkar-
resurser så patientens fasta läkarkontakt dagligen kan finnas till-
gänglig för medicinska bedömningar av sina patienter. Patienter i 
kommunal primärvård behöver kunna få såväl planerad som oplane-
rad tillgång till läkare. 

I första hand bör läkarbesök kunna planeras och förläggas till var-
dagar, men det krävs en flexibilitet som medger även oplanerade 
besök, för plötsliga oväntade och brådskande vårdbehov, med kortare 
varsel. I största möjliga utsträckning ska patientens fasta läkarkontakt 
tillgodose även dennes behov av sådana mer brådskande medicinska 
bedömningar på primärvårdsnivå. 

Risken finns annars att patienterna behöver uppsöka en akutmot-
tagning för insatser som egentligen skulle kunna utföras i hemmet. 
Generellt efterfrågar även kommunens sjuksköterskor mer tid från 
läkare på dagtid, såväl planerade som oplanerade läkarbesök och att 
patientansvarig läkare ska göra mer hembesök. 

Det krävs därför en organiserad struktur hos vårdgivaren som 
avses i avsnitt 8.7.2, som möjliggör en i princip daglig tillgång till 
läkare där. Det är självklart att läkaren även måste ha förutsättningar 
att göra fysiska hembesök hos dessa patientgrupper. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

Jourorganisationen behöver anpassas till patienternas särskilda behov 

Äldre personer med kommunal primärvård har vårdbehov som rör 
t.ex. undernäring, fallskador, svårläkta sår och biverkningar på grund 
av omfattande läkemedelsintag. Det kan vara vårdbehov som inte 
alltid kan anstå till dagen efter eller över en helg, men samtidigt inte 
alltid kräver vård på vårdinrättning. Personer som är inskrivna i 
kommunens primärvård behöver kunna få tillgång till läkare på 
primärvårdsnivå som kan ta om hand brådskande vårdbehov som 
inte kan anstå till nästa vardag eller över en helg. Läkare i primär-
vården behöver därför även finnas tillgängliga på helger, kväller och 
annan jourtid. 

En god planering av patientens vård kan minska behovet av akuta 
inläggningar då omsorgspersonalen känner sig trygga med hur de ska 
hantera olika väntade och oväntade situationer, se avsnitt 8.6.2. 
I vissa situationer kan dock kommunens sjuksköterska behöva 
komma i kontakt med läkare även på kväller och helger för råd och 
stöd. En läkare behöver finns tillgänglig för att vid behov göra en 
första bedömning av om patientens vårdbehov kan anstå eller inte. 
Kommunens hälso- och sjukvårdspersonal behöver kunna rådgöra 
med en läkare för att i vissa fall undvika ett onödigt akutbesök som 
inte gagnar patienten.182 I vissa situationer kan en akut inläggning 
undvikas genom ett läkarbesök på primärvårdsnivå. I andra fall kan 
ett akut besök på vårdinrättning vara nödvändigt. 

Det behöver därför finnas läkare tillgängliga på primärvårdsnivå 
för berörda patientgrupper och kommunens personal dygnet runt, alla 
dagar i veckan. Regionen ska säkerställa detta genom krav på läkar-
resursernas tillgänglighet för att få det särskilda läkaruppdraget i 
kommunens primärvård, se avsnitt 8.7.2. 

I vissa regioner finns redan i dag en primärvårdsjour tillgänglig 
dygnet runt, t.ex. via mobila team. Vi anser att det finns behov av en 
struktur för att organisera en jourorganisation på primärvårdsnivå, 
till de patientgrupper som finns i kommunens primärvård. Vi före-
slår att det regleras i HSL att regionerna ska säkerställa att personer 
inskrivna i kommunens primärvård kan få en medicinsk bedömning 
av en läkare i primärvården dygnet runt. Med primärvård avses inte 
en organisatorisk enhet utan vårdnivån. 

182 SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020, s. 13 f. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

Vi bedömer att en sådan jourorganisation kan behöva utformas 
på olika sätt beroende på lokala förhållanden. De regioner som i dag 
endast hänvisar patienter och personal i kommunens primärvård till 
ett växelnummer eller den ordinarie akutmottagningen uppfyller 
inte kraven som följer av vårt förslag. 

Tillgången till läkare kan enligt vår bedömning organiseras på flera 
olika sätt och inget hindrar att den utgör en del av en redan etablerad 
jour som finns i regionen. Det centrala är att organisationen är anpassad 
till patientgruppens behov. Detta följer inte minst av principen om en 
nära vård. I den särskilt anpassade jourverksamheten bör i första hand 
läkare ingå som normalt har hand om äldre personer och patienter i 
kommunal primärvård. Vi anser därför att det läkaruppdraget bör 
organiseras så att särskilt utpekade läkare inom primärvården alltid 
finns tillgängliga även för brådskande vårdbehov. 

Läkarinsatser ska ges efter behov 

Behovsprincipen lyfts fram i de läkaravtal vi tagit del av. Samtidigt 
reglerar många av de övergripande läkaravtalen, men inte alla, rikt-
linjer eller normtal för hur många minuter den ansvarige läkaren 
minst bör avsätta per särskilt boende med visst antal patienter. Den 
kan variera mellan 3–6 minuter per patient och vecka. Avsikten är, 
som det får förstås, att ange en miniminivå för hur tillgänglig läkaren 
ska vara. I våra dialoger har det framkommit att det som varit tänkt 
att utgöra en lägsta nivå på läkarinsatser, ofta hanteras som ett tak. 

Socialstyrelsen har bedömt att den genomsnittliga tidsåtgången 
om fem minuter i snitt per vecka och person som regleras i överens-
kommelserna inte räcker för att möta vårdbehovet i kommunernas 
särskilda boenden.183 Detta har bekräftats i våra dialoger. 

Som framgår av avsnitt 8.1 har primärvården och vårdbehoven i 
kommunal primärvård förändras avsevärt sedan Ädelreformen. 
Patienterna har vårdbehov som är såväl sammansatta som komplexa 
vilket kräver en helt annan tillgång till läkare än på 1990-talet, se 
avsnitt 6.4.1. 

Vi anser inte att det är ändamålsenligt eller förenligt med HSL 
grundläggande principer att i lagen eller avtal ange hur mycket tid 

183 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre. Lägesrapporter 2011 och 2012, samt Vård och 
omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, s. 36 och s. 67. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

som ska avsättas för olika patientgrupper. Vår bedömning är att en 
styrning mot en ökad tillgänglighet bättre uppnås genom att 
klargöra vad som ska ingå i uppdraget än hur lång tid insatsen ska ta 
(jfr avsnitt 8.7.3). 

Kommunens sjuksköterskor avgör behov av läkarinsatser 

I vår utredning har det framkommit att vårdgivare i kommun och 
region inte alltid är överens om när det behövs en medicinsk bedömning 
av en läkare. Det får även stöd av andra rapporter.184 Det har ibland varit 
orsak till att äldre personer inte får tillgång till läkare. Detta kan också 
medföra att huvudmännen har olika uppfattningar om när kom-
munen har rätt att anlita egna läkare på regionens bekostnad. 

I en del av de lokala avtalen om läkarmedverkan som ingåtts 
mellan kommun och regioner regleras att det alltid ska göras en 
medicinsk bedömning av en sjuksköterska innan kontakt med läkare 
tas. Enligt samtliga professioner skapar en sådan ordning en oönskad 
flaskhals, som inte heller kan motiveras av olika lokala förhållanden. 

Vi anser å ena sidan att det är rimligt att en sjuksköterska avgör 
om hen kan ta om hand ett vårdbehov eller om det krävs en läkar-
insats. Det motsvarar den ordning som gäller i regionens primärvård. 
Å andra sidan bör det inte finns något hinder för andra professioner 
att ta kontakt med läkare för konsultation eller handledning. Det 
skulle kunna utsätta patienter för onödiga risker. Det bör även öka 
risken för undvikbara akutinläggningar. I dessa fall är det dock 
rimligt att läkaren avgör om patienten behöver träffa en läkare och 
få en medicinsk bedömning av läkare. 

För att även berörda patienter ska få tillgång till läkare vid behov 
behöver det finnas goda möjligheter för patienter att få en medicinsk 
bedömning av kommunens sjuksköterskor som kan avgöra detta 
behov. Om läkarinsatsen därefter inte levereras är detta enligt vår 
mening grund för kommunen att anlita egna läkare på regionens 
bekostnad. En god tillgång till medicinska bedömningar av sjuk-
sköterskor underlättar därför för kommunen att visa när regionen 
brister i sina åtaganden. Se även avsnitt 8.6.1. 

184 Se SKR, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, 2020. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

8.8 Stärkt medicinsk kompetens på ledningsnivå 

8.8.1 Den medicinska kompetensen behöver förstärkas 

Utredningens bedömning: Det behövs tydliggörande av såväl 
huvudmannens som vårdgivarens ansvar och en förstärkt hälso-
och sjukvårdskompetens på båda dessa ledningsnivåer. Nuvarande 
reglering om medicinskt ansvarig sjuksköterska behöver ersättas 
med en reglerad ledningsstruktur som kan bidra till att förstärka 
hälso- och sjukvårdskompetensen hos såväl huvudman som vård-
givare i kommunens primärvård. 

Det finns också behov av en tydlig samverkanspart till kommu-
nerna i samtliga regioner som kan säkerställa regionens huvud-
mannaansvar för läkarinsatser på primärvårdsnivå och hälso- och 
sjukvårdsinsatser inom specialiserad vård till berörda patienter. 

Skälen för utredningens bedömning 

Det behövs en tydligare uppdelning mellan huvudmannens 
och vårdgivarens ansvar 

Vi har i uppdrag att överväga om den medicinska kompetensen i 
kommuner behöver förstärkas på ledningsnivå. Det är särskilt 
utpekat att vi ska bedöma om det är ändamålsenligt att införa krav 
på, dels en medicinskt ledningsansvarig läkare med ett övergripande 
medicinskt ansvar för kommunens hälso- och sjukvård, dels en 
medicinskt ansvarig för rehabilitering, s.k. MAR. I båda delupp-
dragen ingår att överväga möjliga vägar för att stärka den medicinska 
kompetensen på ledningsnivå i kommuner. Utifrån vårt över-
gripande uppdrag har vi bedömt att vi är fria att lämna de förslag vi 
anser är mest ändamålsenliga för att uppnå detta. Våra förslag ska 
ytterst syfta till att säkerställa att personer som får primärvård från 
båda huvudmännen ska få en god och säker vård på lika villkor som 
resten av befolkningen. 

Som vi redogjort för i avsnitt 8.1 har samhällsutvecklingen bidragit 
till att kraven på primärvården har vuxit. Primärvårdens uppdrag har 
därför tydliggjorts och omfattar i dag flera legitimerade hälso- och 
sjukvårdsprofessioner som inte var lika självklara för trettio år sedan, 
när kommunerna tog över ansvaret för delar av primärvården. De 
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flesta kommuner har successivt tagit över allt mer primärvård från 
regionen. Patienterna har blivit fler och deras vårdbehov mer om-
fattande och komplexa. Kraven på kommunens primärvård har därför 
förändrats sedan Ädelreformen, se avsnitt 8.1. 

Det växande kommunala primärvårdsuppdraget och omställ-
ningen till en nära vård ställer ännu högre krav på samverkan, inte 
bara mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård i kommunen utan 
även mellan båda huvudmännens hälso- och sjukvård. 

När dagens regelverk infördes på 1990-talet utfördes i princip all 
vård i kommunens egen regi. Därmed fanns inte samma behov som 
i dag att ställa krav på privata vårdgivare eller att följa upp att vård 
som utförs i annans regi också lever upp till kraven på god och säker 
vård. Sedan dess har även vårdgivaransvaret blivit tydligare reglerat i 
patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, och i HSL. I takt 
med att kommunen anlitar alltmer privata vårdgivare för att utföra 
vårdinsatser, växer därmed behovet av att tydligare skilja på dessa två 
ansvarsnivåer.185 Som vi redovisat i avsnitt 8.1 har även kraven på 
kommunens primärvård ökat sedan dess. Den växande hälso- och 
sjukvårdsverksamheten ökar behovet av medicinsk kompetens för 
att kunna fullgöra såväl huvudmannaansvaret som vårdgivaransvaret 
och säkerställa en god och säker vård. Därför behöver båda dessa 
ledningsnivåer förstärkas och ansvarsfördelningen särskiljas på ett 
tydligare sätt. 

I utredningens dialoger har det återkommande lyfts att ett in-
förande av krav på en MAR i varje kommun förutsätter att även rollen 
som medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ses över samtidigt. 
MAS/MAR-företrädare har även redogjort för brister i den nuvarande 
MAS-rollen och dess mandat, vilka delvis gör sig gällande även för 
MAR. 

Mycket har förändrats sedan MAS-rollen infördes. För att kunna 
skapa en ändamålsenlig struktur för medicinsk kompetens på lednings-
nivå krävs enligt vår mening en samlad översyn av den medicinska 
kompetensen, dvs. inklusive MAS, på såväl huvudmannanivå som vård-
givarnivå i kommunens primärvård. 

Med det delade ansvaret för primärvården och de brister som 
finns från regionens sida anser vi också att det är nödvändigt att 
inkludera regionens roll i en sådan översyn. 

185 Jfr prop. 2016/17:43, En ny hälso- och sjukvårdslag, s. 86 f. 
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Ansvarsfördelningen inom kommunens primärvård 

I kapitel 6 beskrivs hur ansvaret för och ledningen av hälso- och 
sjukvård är reglerat på olika nivåer. Vem som är vårdgivare respektive 
huvudman definieras i HSL och går inte att avtala bort. Genom 
2017 års HSL förtydligades ansvarsfördelningen mellan huvudman 
och vårdgivare. I viss mån ansvarar dessa roller för samma sak i fråga 
om det som är mest centralt inom hälso- och sjukvården – att vården 
är god och säker – men på olika nivåer. I princip gäller alla bestäm-
melser i avdelning II i HSL både huvudman och vårdgivare. Både 
huvudmannen och vårdgivaren ansvarar t.ex. för att det finns de 
lokaler, den utrustning och den personal som krävs för att god och 
säker vård ska kunna ges. 186 Med respektive ansvar följer olika upp-
gifter för att fullgöra respektive ansvar. När kommunen bedriver 
vården i egen regi kan uppdelningen mellan dessa nivåer ibland suddas 
ut. Det bör framför allt förekomma i små kommuner. 

Som huvudman ansvarar kommunen på en övergripande nivå för 
att enskilda erbjuds hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå av god 
kvalitet.187 I det ansvaret ingår att finansiera, planera och organisera 
hur den vården ska erbjudas enskilda. Det innefattar att säkerställa 
att enskilda får tillgång till alla de primärvårdskompetenser och 
primärvårdstjänster som kommunen ansvarar för. Detta ska enligt 
HSL ske i samverkan med andra berörda aktörer.188 Att huvud-
männen är skyldiga att samverka vid planering och utveckling av 
hälso- och sjukvården följer redan av HSL, men vi föreslår att den 
skyldigheten förtydligas. I avsnitt 8.5.2 föreslår vi även att kom-
munen tillsammans med regionen tar fram en gemensam plan för hur 
hela primärvårdens uppdrag ska säkerställas till personer där huvud-
männen delar på detta ansvar. Vi föreslår också att kommunen som 
huvudman likt regionen ska ansvara för att vården organiseras så att 
den kan ges nära befolkningen, se avsnitt 8.5.3. 

Som huvudman för hälso- och sjukvård måste kommunen, på en 
övergripande nivå, styra och följa upp att all hälso- och sjukvårds-
verksamhet i kommunen som bedrivs i egen och annans regi är god 
och säker. Det ingår även i kommunens huvudmannaansvar att skapa 

186 Se 5 kap. 2 § HSL. Om en kommun organiserar vården så att kommunens personal ska 
utföra vårdinsatser i någon annans lokaler, ankommer det på kommunens som huvudman och 
vårdgivare att säkerställa att lokalerna är ändamålsenliga för den vård som ska ges. Det kan 
göras genom att kommunen som huvudman ställer krav på lokalernas utformning. 
187 2 kap. 2 § HSL. 
188 11 kap. 2 och 3 §§ HSL. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

strukturer som säkerställer att kommunens primärvård kan sam-
ordnas med socialtjänsten. För att kunna fullgöra dessa ansvar krävs 
medicinsk kompetens och kunskap om hälso- och sjukvårdens 
strukturer, men också en förståelse för den kommunala kontexten. 

Vårdgivaren är den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.189 

Som vårdgivare ansvarar man för att den löpande verksamheten har de 
förutsättningar som krävs för att kunna bedriva en god och säker vård. 
Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksam-
heten så att kraven på god och säker vård uppnås.190 I vårdgivarens 
ansvar ingår att säkerställa att personalen har den kompetens som 
krävs för hälso- och sjukvårdsuppgifterna. I det ingår att det finns 
rutiner och arbetssätt som säkerställer en god och säker vård samt att 
personalen får kontinuerlig kompetensutveckling för att hålla sig 
à jour med kunskapsutvecklingen m.m. Samverkan är förstås en 
nödvändig förutsättning för att kunna ge en god vård, särskilt om flera 
aktörer är involverade i patientens vård. Någon uttrycklig skyldighet 
att samverka med andra vårdgivare är i dag inte särskilt reglerad i HSL, 
utöver vad som följer av 16 kap. 4 § HSL. 

Vårdgivaren är skyldig att utse någon som är ansvarig för verk-
samheten, en verksamhetschef, enligt 4 kap. 2 § HSL. Det gäller även 
kommunen i egenskap av vårdgivare. Verksamhetschefen är vård-
givarens förlängda arm, se avsnitt 8.8.2. 

Nuvarande reglering om medicinsk kompetens i kommuner 

Den s.k. Ädelreformen skulle bidra till en integrerad och kvalificerad 
social service och medicinsk vård. Det är en ambition som kvarstår 
än i dag. Lagstiftaren har inte velat styra hur kommuner organiserar 
ledningen av sin hälso- och sjukvård. Det finns däremot krav på att 
det ska finnas någon som är ansvarig för hälso- och sjukvårdsverk-
samhet, en verksamhetschef.191 Det är också reglerat vad denne ska 
ansvara för. Lagstiftaren har inte velat styra vilken profession som 
leder verksamheten, men verkar i viss mån ha utgått i från att denna 
verksamhet i kommuner ofta kommer att ledas av en person som har 
annan kompetens än medicinsk, vilket också ofta är fallet. Eftersom 
verksamhet som bedrivs inom hälso- och sjukvård intar en särställ-

189 2 kap. 3 § HSL och 1 kap. 2 § PSL. 
190 3 kap. 1 § PSL. 
191 4 kap. 2 § HSL. 

449 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

        
       

   
        

        
        

          
         

      
    

 
       

 
      

     
         

       
     

       
        

  
          

        
          
           

          
         

   
        

          
      

        
        

 
           

  
                   
      
         

               
           

      

Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

ning på grund av de risker en patient kan utsättas för om personalens 
kompetens och arbetsrutiner brister finns däremot vissa särskilda 
bestämmelser om kompetens och behörighet som måste beaktas. 

Av 11 kap. 4 § HSL framgår att det inom det verksamhetsområde 
som kommunen bestämmer ska finnas en medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak rör rehabili-
tering får kommunen i stället utse en medicinsk ansvarig för rehabili-
tering (MAR). En sådan funktion får då fullgöras av en fysioterapeut 
eller arbetsterapeut. Bestämmelsen riktar sig till kommunen som 
huvudman och gäller därför inte privata vårdgivare, såvida inte kom-
munen ställer motsvarande krav på dessa. 

Eftersom personalen lyder under ett yrkesansvar ansågs det 
viktigt att säkerställa att det alltid finns någon med medicinsk kom-
petens i verksamheten som t.ex. kan säkerställa att delegeringar är 
patientsäkra och ge direktiv om när läkare ska kopplas in. Mot den 
bakgrunden regleras att vissa uppgifter, som syftar till att säkerställa 
en god och säker vård inom kommunens ansvarsområde, ska utföras 
av en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Dessa arbetsuppgifter kan 
verksamhetschefen därför inte ge någon annan i uppdrag att fullgöra. 
På så sätt garanterar lagstiftaren att dessa uppgifter alltid utförs av 
någon som har tillräcklig medicinsk kompetens. 

Av förarbeten framgår tydligt att det inte regleras något medicinskt 
ledningsansvar, liknande det som dåvarande chefsöverläkare hade, eller 
något annat ledningsansvar.192 MAS har därför inga mandat att fatta 
beslut, om t.ex. ökad bemanning, som kan krävas för att kunna säker-
ställa patientansvaret.193 Det finns däremot inget som hindrar att MAS 
också är verksamhetschef och då i den egenskapen ha ett sådant 
mandat. Detta är något som också förekommer i dag. 

Det finns ingen rapporteringsskyldighet för MAS men däremot 
ett ansvar för att finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 
rapportering enligt PSL. Det bör också vara MAS ansvar att påtala 
för den som ansvarar för verksamheten om patientsäkerheten i 
vården brister.194 För att regleringen ska få avsedd effekt förväntas 

192 Prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m., 
s. 68–70. 
193 Se 11 kap. 6 § HSL, 4 kap. 6 § HSF och prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård 
till äldre och handikappade mm, s. 52, 68–70. 
194 Jfr prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm, 
s. 68 f. och prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och 
förnyad medicinsk bedömning, s. 80 och Socialstyrelsen, Meddelandeblad – Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering, 2017. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

den som är ansvarig för verksamheten då fatta alla de beslut som 
krävs för att fullgöra sitt ansvar som verksamhetschef enligt HSL. 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans roll har förändrats 

Av 4 kap. 6 § HSF framgår att MAS ska ansvara för att patienten får 
en säker och ändamålsenlig vård av god kvalitet, att journaler förs, 
att beslut om delegering är förenliga med patientsäkerheten samt att 
det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för läkemedels-
hantering, rapportering enligt PSL och för kontakt med läkare och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal. Det är uppgifter som tydligt 
kopplar an till vårdgivarens ansvar för god och säker vård. 

MAS-rollen kan kombineras med flera andra uppdrag. I vissa 
kommuner kan MAS även vara verksamhetschef, arbeta som klinisk 
sjuksköterska eller ha andra lämpliga arbetsuppgifter. Det förekommer 
även att MAS, tillsammans med andra medicinska kompetenser i kom-
munen, arbetar med kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom 
ramen för vårdgivarens ansvar att bedriva sådant strategiskt arbete i 
enlighet med 5 kap. 4 § HSL. 

Det är inte reglerat vilken organisatorisk ställning MAS ska ha 
inom den kommunala primärvården. De författningsreglerade upp-
gifter som MAS har, liksom uttalanden i förarbeten i samband med 
att regelverket om verksamhetschef tillkom, talar för att avsikten är 
att MAS ska komplettera verksamhetschefer inom kommunens 
primärvård med medicinsk kompetens.195 

I takt med ändrade förutsättningar och nya krav på den kommunala 
hälso- och sjukvården har dock rollen som medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska utvecklats åt olika håll i olika kommuner. 

Flera MAS stödjer verksamhetschefen med implementering men 
inte alla. Enligt MAS/MAR-företrädare har flera MAS successivt 
flyttat allt längre bort från den löpande verksamheten. Deras upp-
gifter och roll påverkas delvis av kommunens storlek men också var 
kommunen har placerat verksamhetschefen enligt 4 kap. 2 § HSL. 

I många fall har MAS fått en alltmer tillsynsliknande roll. I dessa 
fall är sannolikt också verksamhetsansvaret enligt HSL placerat långt 
bort från den praktiska verksamheten. MAS stödjer då främst den 
löpande verksamheten indirekt med medicinska riktlinjer som sedan 

195 Prop. 1995/96:176, Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 103. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

får implementeras av mer verksamhetsnära chefer, vilka mer sällan 
har hälso- och sjukvårdskompetens. De verksamhetsnära chefer som 
inte är utbildade sjuksköterskor efterfrågar å ena sidan mer stöd med 
implementeringen av riktlinjer och patientsäkerhetsarbetet.196 De 
chefer som själva är utbildade sjuksköterskor vet å andra sidan inte 
alltid vad de ska ha MAS till. 

MAS lagreglerade uppgifter och ansvar är fortsatt relevant i den 
kommunala kontexten och bör i sig vara relativt tidskrävande. 
Omfattande utredningar med anledning av avvikelserapporter kan 
göra att MAS tvingas prioritera bort andra arbetsuppgifter. Enligt 
många MAS finns inte tillräckligt med tid för dem att arbeta med det 
mer strategiska arbetet för att stärka patientsäkerheten och förbättra 
vårdens kvalitet. 

Vidare upplevs MAS roll och inflytande i förhållande till privata 
vårdgivare ibland som oklart. En del MAS arbetar även mot privata 
vårdgivare medan vissa privata aktörer har motsvarande funktioner 
anställda i den egna organisationen. 

Implementeringen av regelverket om verksamhetschef och an-
svarets placering bidrar i vissa fall till att det uppstår oklarhet om vilket 
ansvar MAS egentligen har för kommunens hälso- och sjukvårdsverk-
samhet i förhållande den som är verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL. 

Var MAS och verksamhetschefen enligt HSL är placerad påverkar 
i vilken utsträckning MAS kan påverka strategiska frågor som rör 
hälso- och sjukvård. En del MAS samverkar med regionen på vård-
givarnivå för att lösa problem och brister i den löpande verksam-
heten. En del MAS har på senare tid involverats även i mer central 
samverkan på huvudmannanivå och deltar i upphandlingar och avtals-
förhandlingar med regionen. 

Sammantaget kan MAS uppgifter och roll se väldigt olika ut. 

Ledningsnivåerna behöver förstärkas 

Hälso- och sjukvården utgör en begränsad del av kommunernas sam-
lade uppdrag, men ställer samtidigt stora krav på de som är ansvariga 
givet att det är ett så kunskapsintensivt område. Det kräver ständig 
hantering av patientsäkerhetsfrågor och vetenskapen utvecklas 

196 Dialoger med MAS nätverk och Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna. Förutsättningar 
för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg, 2021, s. 61; Nestor, För en god och jämlik 
hälso- och sjukvård på särskilt boende, 2021, s. 22 och s. 33. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

kontinuerligt. Hälso- och sjukvård är ett område som kräver särskilt 
legitimerade professioner såväl vid dess utförande som för att kunna 
fatta välgrundade strategiska beslut om hur och vad som krävs för 
att enskilda personer ska få tillgång till rätt medicinsk kompetens. 

Vi kan konstatera att många kommuner inte har tillräcklig 
medicinsk kompetens på ledningsnivå när strategiska beslut fattas 
som huvudman och vårdgivare. Det står klart att patienter med 
kommunal primärvård inte får tillgång till alla hälso- och sjukvårdens 
kompetenser i tillräcklig utsträckning. Återkommande rapporter visar 
att bemanningen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal liksom 
den medicinska kompetensen bland dessa är för låg, se avsnitt 8.3. 

Primärvårdsuppdraget är i dag mer komplext än för 30 år sedan vid 
Ädelreformens genomförande. Uppdraget fullgörs i dag av inter-
professionella team som behöver samverka runt patienten utifrån sina 
olika kompetensområden. En modern kommunal primärvård består 
därför inte bara av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysiotera-
peuter. Trots detta är det inte ovanligt att det endast är dessa medicinska 
kompetenser som finns tillgängliga för patienter som kommunerna 
ansvarar för. Samtidigt som dessa kompetenser inte är tillgängliga i den 
utsträckning som de behövs. Med en begränsad bemanning av hälso-
och sjukvårdspersonal blir det svårt att ägna tillräckligt mycket tid åt 
varje patient. Bristande kompetens och tid bidrar ofta till att framför 
allt förebyggande insatser prioriteras bort. Det bidrar även till om-
fattande delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser till omsorgspersonal 
som ofta saknar tillräcklig medicinsk kompetens. Legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal hinner inte alltid med att handleda omsorgs-
personalen eller följa upp sina ordinerade insatser. Det påverkar i sin tur 
vårdinsatsernas kvalitet. I förlängningen kan det leda till akutinlägg-
ningar som är undvikbara, förvärrade vårdbehov, uteblivna förbätt-
ringar eller undvikbara försämringar av hälsotillstånd hos berörda 
patienter, se avsnitt 8.3.3. 

Detta indikerar sammantaget att många kommuner i egenskap av 
huvudman fattar beslut i frågor utan tillräcklig tillgång till medicinsk 
kompetens. Den medicinska kompetensen på övergripande strategisk 
nivå behöver därför förstärkas i många kommuner i dag. 

Det står också klart att den medicinska kompetensen behöver 
förstärkas på vårdgivarnivå för att säkerställa att alla patienter får en 
god och säker vård i den löpande verksamheten. De brister som vi 
tidigare redovisat förekommer oavsett regi, se avsnitt 8.3. Det finns 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

numera ingen anledning att krav på medicinsk kompetens i led-
ningen inte ska gälla alla vårdgivare som verkar inom den kommunala 
primärvården. I detta sammanhang bör det noteras att begreppet 
”medicinsk” kan förstås på olika sätt beroende på sammanhang. Såväl
i detta betänkande som i lagstiftningen på hälso- och sjukvårdsom-
rådet är begreppet inte knutet till en specifik profession utan till 
samtliga legitimerade kompetenser.197 I detta betänkande talar vi där-
med omväxlande om medicinsk kompetens och hälso- och sjukvårds-
kompetens. 

Vi bedömer att nuvarande reglering för medicinsk kompetens i 
kommuner inte längre är ändamålsenlig. Det krävs en reglerad lednings-
struktur som tydligt stärker såväl huvudmanna- som vårdgivarnivån. 

Vårt förslag innebär att nuvarande reglering om en medicinskt 
ansvarig sjuksköterska i kommuner ersätts med en reglerad lednings-
struktur, som adresserar såväl huvudmannanivå som vårdgivarnivå. 

På huvudmannanivå föreslår vi att en särskilt utpekad person ska 
vara ansvarig för ledningen av kommunens primärvård, i syfte att 
stärka kommunens förutsättningar att ta sitt ansvar som huvudman 
för hälso- och sjukvård. Det ska även finnas en tydlig samverkans-
part inom regionen som kan säkerställa att regionen fullgör sitt 
huvudmannaansvar till berörda patienter och deltar i samverkan med 
kommunen (se vidare avsnitt 8.8.4 och 8.8.5). 

Därutöver behöver alla vårdgivare inom kommunens primärvård 
säkerställa att det på ledningsnivå finns kompetens inom omvårdnad 
och rehabilitering. Det kan vårdgivaren göra på olika sätt (se av-
snitt 8.8.2 och 8.8.3). 

8.8.2 Stärkt medicinsk kompetens inom omvårdnad 
på vårdgivarnivå 

Utredningens förslag: Det ska tydliggöras att verksamhets-
chefen i kommunens primärvård ansvarar för att en god och säker 
hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs. För att tydliggöra vård-
givarens ansvar för detta ska en bestämmelse om det placeras i 4 kap. 
hälso- och sjukvårdslagen. 

197 Jfr t.ex. regleringen av vårdgarantin i primärvården, som reglerar tillgång till en medicinsk 
bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (av den profession som motsvarar 
behoven) eller definitionen av hälso- och sjukvård vilken talar om ”… åtgärder för att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, dels sjuktransporter”.
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

Om verksamhetschefen i kommunens primärvård inte har den 
kompetens och erfarenhet som krävs för att säkerställa en god 
och säker vård ska ledningsuppgifter som kräver sådan kompe-
tens fullgöras av en kvalitetsansvarig för omvårdnad. Detta ska 
framgå av en ny bestämmelse i 4 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen. 

Ledningsuppgifter inom omvårdnad ska fullgöras av en sjuk-
sköterska. Det kan regleras genom en ändring i 4 kap. 6 § och en 
ny 6 a § hälso- och sjukvårdsförordningen. 

Utredningens samlade bedömning 

Som framgår av avsnitt 8.8.1 bör regleringen om medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS, i dess nuvarande form ersättas med en reglerad 
ledningsstruktur för att stärka den medicinska kompetensen i 
kommuner. På vårdgivarnivå bör det förtydligas att verksamhets-
chefen enligt HSL inom den kommunala primärvården är ansvarig 
för att verksamheten bedriver en god och säker vård. För att kunna 
ta ett sådant ansvar i kommunens primärvård krävs framför allt bl.a. 
kompetens inom omvårdnad. Det har den som är sjuksköterska. 
Rollen som verksamhetschef enligt HSL innehas i den kommunala 
primärvården ofta av personer som saknar hälso- och sjukvårdsut-
bildning. Om den som är verksamhetschef enligt HSL inte har den 
utbildning och erfarenhet som krävs behöver en särskild befattnings-
havare utses att vara kvalitetsansvarig inom kompetensområdet om-
vårdnad. Kravet bör gälla alla vårdgivare inom kommunens primär-
vård,198 dvs. även privata utförare. En sådan roll kan kombineras med 
såväl andra ledningsuppgifter som kliniska uppgifter utifrån den 
lokala kontexten. 

Skälen för utredningens förslag 

Nuvarande organisering av ledningen 

Verksamhetschefen enligt HSL är en vårdgivarfunktion som har det 
samlade ledningsansvaret för ett visst verksamhetsområde. Verk-
samhetschefen enligt HSL är därmed den högsta ansvariga chefen 
hos en vårdgivare och ska fullgöra vårdgivarens ansvar för att verk-

198 Bestämmelsen träffar alltså inte den regionala primärvården, utan enbart den kommunala. 

455 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

      

 

              
         

         
         
        
        

      
           
       

        
          

         
       
          

         
        

          
        

     
 

     
 

      
       

         
      

      
         

       
        

        
          

        
       

        
         

 
      
               
          
      

Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

samheten bedriver en god och säker vård.199 Av 4 kap. 1 § HSF framgår 
att det i verksamhetschefsansvaret ingår att säkerställa att patientens 
behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården till-
godoses. En verksamhetschef ska bl.a. ansvara för den löpande verk-
samheten och upprätthålla och bevaka att hälso- och sjukvårdsverk-
samheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården och 
främjar kostnadseffektivitet inom det verksamhetsområde som 
bestämts.200 I det ansvaret ingår att bestämma i frågor som rör 
bemanning, kompetensutveckling av personalen och deras arbetssätt 
och samarbetsformer. Det kräver därför att verksamhetschefen enligt 
HSL har tillräckliga mandat att besluta om frågor om personalens 
bemanning och kompetens. Det krävs också en organisatorisk placering 
och medicinsk kompetens som innebär att verksamhetschefen faktiskt 
kan fullgöra de uppgifter som den ansvarar för enligt HSL. 

När regelverket om en ansvarig chef för hälso- och sjukvårdsverk-
samhet infördes var syftet att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning i 
ledningen för att underlätta en effektiv kontroll och tillsyn av verk-
samheten. En tydlig ledningsfunktion krävs också för att patienter, 
anhöriga och andra närstående samt personal ska veta vart de kan 
vända sig med frågor kring verksamheten. En anmälan om vem som 
är ansvarig för verksamheten skulle därför ske till tillsynsmyndig-
heten.201 

Med något enstaka undantag finns inga krav på att den chef som 
är ansvarig för hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha medicinsk 
kompetens.202 Det är inte ovanligt att den som är utsedd till verk-
samhetschef enligt HSL där det bedrivs kommunal hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet saknar sådan kompetens. Oavsett kompetens har 
verksamhetschefen det ansvar som anges i 4 kap. 2 § HSL. När 
regelverket infördes har sannolikt regionens hälso- och sjukvårds-
verksamhet varit utgångspunkt. Då hälso- och sjukvård utgör 
regionens huvuduppgift finns i princip medicinsk kompetens hos 
ledningen. Det finns därför inte samma behov av en uttrycklig 
reglering om medicinsk kompetens för att fullgöra detta ansvar i 
regionens hälso- och sjukvård. I kommunerna utgör hälso- och sjuk-
vården däremot en mer begränsad del av kommunernas samlade 
ansvarsområden. Därmed är det inte lika självklart att det finns 

199 4 kap. 2 § HSL. 
200 Se prop. 1995/96:176, Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 56 och 4 kap. 1 § HSF. 
201 Se prop. 1995/96:176, Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 56 f. 
202 Jfr 4 kap. 3 § HSL. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

medicinsk kompetens på ledningsnivå. I stället finns regleringen om 
medicinskt ansvarig sjuksköterska i verksamheten. 

Ansvarsfördelningen mellan verksamhetschefen och MAS upplevs 
ibland som otydlig 

Implementeringen av regelverket om verksamhetschefen enligt HSL 
i den kommunala primärvården har på vissa håll skapat en otydlig 
ansvarsfördelning mellan den chefen och MAS. En del verksamhets-
chefer har felaktigt uppfattat att de genom regelverket om MAS har 
fråntagits det övergripande ansvaret för att verksamheten bedriver 
en god och säker vård. Samtidigt har MAS inget lagreglerat mandat 
att påverka bemanning och kompetenskrav på personalen. 

Om samverkan inte fungerar mellan verksamhetschefen och 
MAS är risken uppenbar att ingen kan säkerställa att verksamheten 
har de förutsättningar som krävs för att bedriva en god och säker 
vård. Den risken realiseras på många platser i dag, se avsnitt 8.3. I 
vissa fall hålls MAS felaktigt ansvarig för sådana brister. 

MAS-företrädare efterfrågar därför mer mandat för att kunna ta 
ett större ansvar. Andra efterfrågar i stället krav på att verksamhets-
chefen enligt HSL har medicinsk kompetens. 

Vi kan konstatera att verksamhetschefsansvaret enligt HSL är 
placerat på olika nivåer i olika kommuner. Det kan vara naturligt 
med hänsyn till att kommunernas storlek och organisation skiljer sig 
åt. Av förarbeten framgår att verksamhetschefen alltid ska ha det 
samlade ansvaret för verksamheten.203 Det framgår också att om 
MAS inte är verksamhetschef så kommer MAS därmed vara under-
ställd verksamhetschefen enligt HSL.204 Beroende på var verksam-
hetsansvaret är placerat kan detta bidra till en ökad otydlighet om 
ansvarsfördelningen mellan MAS och verksamhetschefen enligt HSL. 

En del kommuner har delegerat verksamhetsansvaret enligt HSL 
till den enhetschef som står allra närmast hälso- och sjukvårds-
personalen. Dessa har inte alltid ett medföljande mandat att fatta 
nödvändiga beslut för att fullgöra verksamhetsansvaret enligt HSL. 
Dessa chefer har därmed inte fått ett sådant verksamhetsansvar som 
avses i HSL. Andra kommuner har i stället placerat verksamhets-
ansvaret högt upp i kommunen, ibland t.o.m. hos chefen för ansvarig 

203 Se prop. 1995/96:176, Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 57. 
204 Se prop. 1995/96:176, Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 104. 
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förvaltning. Ansvaret kan också vara placerat hos en avdelningschef 
under den förvaltning i kommunen som ansvarar för hälso- och sjuk-
vård. Om dessa chefer är placerade för långt ifrån den löpande verk-
samheten bör det i praktiken bli ett tandlöst verksamhetsansvar enligt 
HSL. Dessa har sällan den insyn i den löpande verksamheten som 
krävs för att fullgöra detta uppdrag. 

Verksamhetschefens ansvar för en god och säker vård bör förtydligas 

Under vårt utredningsarbete har synpunkter framförts från flera håll 
om att nuvarande reglering av en MAS och en verksamhetschef enligt 
HSL inte är ändamålsenlig och att en av dessa roller bör tas bort. 

Regelverket om verksamhetschef gäller all hälso- och sjukvård. Vi 
ser att implementeringen av regelverket spretar inom den kommunala 
primärvården. Det finns en motsättning i att verksamhetsansvaret 
enligt HSL ska vara placerat nära den löpande verksamheten, sam-
tidigt som den chefen behöver ha mandat att påverka resurser på ett 
sätt som närmsta chef inte alltid har i kommunen. 

Att ta bort regleringen om krav på verksamhetschef, enbart för 
kommunal primärvård, är inte aktuellt enligt vår mening. Det behöver 
vara tydligt även i kommunen vem som är ansvarig för verksamheten 
på det sätt som avsetts enligt förarbeten till regelverket om verksam-
hetschef, se ovan. Däremot anser vi att det är självklart att ledning 
och styrning av hälso- och sjukvårdsverksamhet även i kommunens 
primärvård kräver tillgång till medicinsk kompetens. Det kan finnas 
olika lösningar för en verksamhetschef enligt HSL att säkerställa den 
kompetensen i den kommunala primärvården. Vi bedömer att det 
inte är regelverket i sig som brister utan hur det har implementerats 
i kommuner. Det är dock uppenbart att ledningsansvaret på vård-
givarnivå i den kommunala primärvården behöver förtydligas och 
den medicinska kompetensen förstärkas. 

Vi föreslår därför att ledningsansvaret enligt HSL regleras tydligare 
för samtliga vårdgivare inom den kommunala primärvården. Det kan 
göras på olika sätt. 

Ett sätt är att kräva att den som är verksamhetschef enligt HSL 
inom kommunens primärvård har den medicinska kompetens som 
krävs för att fullgöra ett sådant ansvar. 
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Det är samtidigt viktigt att det finns utrymme att beakta även 
andra kompetenser än medicinska, inte minst personlig lämplighet 
och ledaregenskaper, när verksamhetens chef utses. Vi bedömer 
därför att det inte är mest ändamålsenligt att ersätta nuvarande 
regelverk om MAS med krav på medicinsk kompetens hos den som 
är verksamhetschef inom kommunens primärvård enligt HSL. 

Ett annat sätt är att tydliggöra att verksamhetschefen för kom-
munens primärvård ansvarar för att kvaliteten i verksamheten mot-
svarar kraven på en god och säker vård. Om en verksamhetschef, inte 
har tillräcklig kompetens eller erfarenhet för att fullgöra det 
ansvaret, bör den utse en särskild befattningshavare som kan fullgöra 
vissa ledningsuppgifter. Det kan lämnas till verksamhetschefen att 
avgöra detta i enlighet med nuvarande regelverk i HSF eller reglera 
detta särskilt. 

Med hänsyn till den kommunala kontexten och att kompetensen 
brister på ledningsnivå hos många vårdgivare i kommunens primär-
vård, föreslår vi att detta ska regleras uttryckligen. Det ska framgå av 
HSL att en verksamhetschef inom kommunens primärvård som inte 
har den kompetens och erfarenhet som krävs för att säkerställa en god 
och säker vård ska utse en särskild befattningshavare för vissa led-
ningsuppgifter. 

För att kunna säkerställa den medicinska kvaliteten behöver man 
bl.a. se till att egna och andra aktörers råd, riktlinjer, rekommenda-

205 Det tioner och anvisningar förankras och efterlevs i verksamheten. 
ankommer med vårt på förslag på verksamhetschefen eller den som 
denne utser att fullgöra detta. För att kunna göra det krävs 
kompetens inom omvårdnad. Det har den som är sjuksköterska. Ett 
sådant kompetenskrav bör framgå av HSF. 

Många verksamhetschefer, även de som är sjuksköterskor, kan be-
höva avlastning för att kunna fullgöra ett sådant medicinskt lednings-
ansvar. Till exempel för att hålla sig och personalen à jour med ny kun-
skapsutveckling genomföra den löpande uppföljning av patientsäker-
heten som krävs enligt PSL m.m. Eftersom många verksamhetschefer 
inom den kommunala primärvården ofta ansvarar för stora personal-
grupper kan det av den anledningen vara nödvändigt att ge andra 
befattningshavare i uppgift att fullgöra vissa ledningsuppgifter.206 

205 Se SOU 2020:36, Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, 
många möjligheter, s. 315 f. 
206 Jfr prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m., s. 69. 
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Om en verksamhetschef är sjuksköterska kan det däremot vara 
rimligt att den själv får avgöra om den av det skälet behöver delegera 
uppgifter till någon annan. Det bör därför vara upp till verksamhets-
chefen själv att i dessa fall avgöra hur uppgifterna ska fullgöras. 

Det har i våra dialoger funnits olika uppfattning om hur en sådan 
funktion bör benämnas. En del anser att ett medicinskt ledningsansvar 
inte passar den kommunala kontexten, samt att kopplingen till sjuk-
sköterskans primära kompetensområde, omvårdnad, bör framgå. Vi 
föreslår därför att funktionen benämns kvalitetsansvarig för omvård-
nad. På så sätt blir det också tydligt att det inte är exakt samma roll 
som nuvarande MAS. 

Uppgifter för kvalitetsansvariga bör regleras i förordning 

Då verksamhetschefer inom kommunens primärvård sällan har den 
hälso- och sjukvårdskompetens som krävs finns skäl att klargöra 
vilka uppgifter som förväntas fullgöras av den som är medicinskt led-
ningsansvarig. De författningsreglerade uppgifter som MAS har 
i dag klargör på en mer detaljerad nivå vad som krävs för att säker-
ställa att verksamheten bedriver en god och säker vård i kommunens 
primärvård. Vi bedömer att nuvarande reglering mycket väl mot-
svarar de uppgifter som behöver utföras på vårdgivarnivå av den som 
är kvalitetsansvarig, oavsett om det är verksamhetschefen själv eller 
en särskild befattningshavare som denne utser. 

För att tydliggöra att verksamhetschefen alltid bär det över-
gripande ansvaret föreslår vi att nuvarande reglering i 4 kap. 6 § HSF 
anpassas så att den anger vilka uppgifter som en verksamhetschef 
inom kommunens primärvård ska ansvara för. 

Om verksamhetschefen inte utser en särskild befattningshavare 
kommer den själv vara ansvarig för att fullgöra dessa uppgifter. 

I dessa ledningsuppgifter ingår bl.a. att på strategisk nivå löpande 
följa upp att patienter får tillgång till de hälso- och sjukvårdskompe-
tenser och vårdinsatser de behöver, att de som utför vårdinsatser har 
den kompetens som krävs, att läkemedelshanteringen faktiskt fungerar 
på ett säkert sätt, att patienter får träffa läkare vid behov. För att full-
göra dessa uppgifter behöver man vara sjuksköterska. Eftersom det 
enligt vårt förslag på ny benämning inte framgår av titeln på rollen 
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behöver det framgå på annat sätt. Det kan framgå av förordning. Vi 
föreslår att det regleras i en egen bestämmelse i HSF. 

Verksamhetschefen behöver även kompetens inom förebyggande, 
rehabilitering och hjälpmedelsområdet, se vårt förslag i avsnitt 8.8.3. 

Vad innebär ett kvalitetsansvar för den som inte också är 
verksamhetschef? 

Med ett kvalitetsansvar följer i sig inte mandat att fatta beslut med 
mer påtagliga ekonomiska implikationer utan verksamhetschefens 
medverkan. Om den som fullgör dessa ledningsuppgifter upptäcker 
strukturella brister i verksamheten bör i första hand verksamhets-
chefen, som har mandat att påverka detta, informeras. Om den kvali-
tetsansvarige inte får gehör hos verksamhetschefen för sina påpekanden 
eller brister upptäcks, bör ledningen hos vårdgivaren (den juridiska 
personen) uppmärksammas på det. Om en vårdgivare saknar struk-
turella förutsättningar för att bedriva en god och säker vård kan 
bristerna lyftas inom ramen för regelverken för Lex Maria. Brister i 
fråga om kommunalt finansierad verksamhet kan lyftas direkt till 
den som är ansvarig för ledningen av kommunens primärvård på 
huvudmannanivå, se vårt förslag i avsnitt 8.8.4. 

8.8.3 Stärkt medicinsk kompetens inom rehabilitering 
på vårdgivarnivå 

Utredningens förslag: Om verksamhetschefen inte har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet inom rehabilitering och hjälpmedel ska 
ledningsuppgifter som kräver sådan kompetens fullgöras av en 
kvalitetsansvarig för rehabilitering. Detta ska framgå av en ny 
bestämmelse i 4 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen. 

Ledningsuppgifter inom rehabilitering ska fullgöras av en fysio-
terapeut eller arbetsterapeut. Det kan regleras genom en ändring i 
4 kap. 6 § och en ny 6 a § hälso- och sjukvårdsförordningen. 
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Utredningens samlade bedömning 

Kompetens inom rehabilitering och hjälpmedelsområdet behöver 
finnas tillgänglig på ledningsnivå hos samtliga vårdgivare i samtliga 
kommuner för att säkerställa en god och säker vård på lika villkor. 

Som redovisats i avsnitt 8.8.2 bör det förtydligas att verksamhets-
chefen enligt HSL är ansvarig för att verksamheten bedriver en god 
och säker vård. För att kunna ta ett sådant ansvar inom kommunens 
primärvård krävs även kompetens inom rehabilitering och hjälp-
medelsområdet. Det har den som är fysioterapeut eller arbetsterapeut. 
Om verksamhetschefen inte har den utbildning och erfarenhet som 
krävs behöver hen utse en särskild befattningshavare som är kvali-
tetsansvarig inom kompetensområdet rehabilitering. Det bör regleras 
på motsvarande sätt som vi föreslår i avsnitt 8.8.2. Kravet bör gälla alla 
vårdgivare inom kommunens primärvård, dvs. även privata utförare. 
En sådan roll kan kombineras med såväl andra ledningsuppgifter som 
kliniska uppgifter utifrån den lokala kontexten. 

Skälen för utredningens förslag 

Nuvarande ordning 

I kommunens primärvårdsansvar ingår förebyggande, rehabiliterande 
arbete samt ansvar för att erbjuda hjälpmedel. Kommunen står i dag 
för en stor del av hjälpmedelsförskrivningen och anpassningar av hem-
miljön. 

Som redovisats i avsnitt 8.3.2 är det vanligt att fysioterapeuter 
och arbetsterapeuter är anställda av kommunen, men det före-
kommer även att privata vårdgivare anlitas. I dag är det frivilligt för 
kommuner att anställa en medicinskt ansvarig för rehabilitering, 
MAR. För närvarande finns 106 stycken MAR i landet, varav flera 
finns i samma kommun. År 2020 hade endast 93 av 290 kommuner 
en anställd MAR.207 

I de kommuner som saknar en sådan funktion, får medicinsk 
ansvarig sjuksköterska, MAS, enligt nuvarande regelverk ta ansvar för 
medicinska frågor inom samtliga kompetensområden. MAS ansvars-
område är brett och sträcker sig över en mängd kunskapsområden 
såsom demens, nutrition, patientens allmänna hälsotillstånd m.m. 

207 Enkätundersökning genomförd 2021 av fysioterapeuterna och arbetsterapeuternas förbund. 
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Kompetensområdet för rehabilitering och hjälpmedel är också såväl 
brett som komplext. Det är fråga om ett annat kompetensområde än 
det som omfattas av sjuksköterskeutbildningen. Vår utredning visar 
att MAS generellt inte har den tid eller kompetens om rehabilitering 
och hjälpmedelsfrågor som krävs för att höja kompetensen inom 
dessa områden i kommunens primärvård. 

Kompetensen inom rehabilitering och hjälpmedel behöver stärkas 
i alla kommuner 

Det finns ett omfattande behov av rehabilitering med anledning av 
vanligt förekommande sjukdomar bland bl.a. äldre personer, 
såsom cancer och stroke. För att ett hälsofrämjande arbetssätt 
med förebyggande och rehabiliterande insatser ska bli naturligt i 
den sociala omsorgen behövs kunskapsöverföring. För att kunna 
bedriva en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård krävs specifik 
kompetens om rehabiliterande insatser och kunskap om vilka 
hjälpmedel som finns och hur de ska användas. 

För att nå målen för både äldreomsorgen och hälso- och sjuk-
vården krävs mer rehabiliterande insatser särskilt för äldre personer. 
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser som 
bidrar till att återfå och bibehålla förmågor innebär att behovet av 
medicinska och sociala insatser minskar eller kan skjutas upp, vilket 
i sig är kostnadsbesparande. För att möta framtida utmaningar 
behöver takten i förbättringsarbetet öka. 

Att det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet 
brukar prioriteras ner när ekonomin dras åt är ett tecken på att kun-
skapen om sambandet mellan tidiga förebyggande och rehabiliterande 
insatser till sköra personer och behovet av social omsorg brister på 
ledningsnivå, såväl om vikten för individen för ökad livskvalitet och 
ett självständigt liv som den samhällsekonomiska vinsten av sådant 
arbete.208 

Det bedrivs omfattande forskning på området som behöver 
följas, nationella riktlinjer behöver implementeras och följas upp, 
insatser utvärderas m.m. Många MAS upplever att de tidsmässigt har 

208 Se bl.a. Fysioterapeuternas och arbetsterapeuternas förbund, Vardagsrehabilitering – en 
kunskapsöversikt, 2015 och Fysioterapeuternas och arbetsterapeuternas förbund, Ättestupan 
eller folkhälsomål, 2011. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

svårt att hinna med eller inte har rätt kompetens för att sätta sig in i 
komplexa frågor om t.ex. hjälpmedel. 

Såväl fysioterapeuterna som arbetsterapeuterna och patientför-
eningar har i våra dialoger pekat på att tillgången till rehabilitering 
varierar stort mellan kommuner och att tillgången till evidensbaserad 
rehabilitering inte är jämlik i landet.209 Det saknas kompetens hos 
personalen och på ledningsnivå, liksom en tydlig koppling till 
forskning. 

Det finns en utbredd uppfattning att alla kommuner, oavsett 
storlek, har behov av ökad kompetens för att kunna arbeta med 
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser på det 
sätt som krävs för att möta nuvarande och kommande vårdbehov. 

Vårt utredningsarbete visar att det finns en bred samsyn om att det 
behövs en medicinskt ansvarig för rehabilitering och hjälpmedel i alla 
kommuner. Någon som kan komplettera MAS inom det kompetens-
området för att säkerställa att patienter får en god och säker vård på 
lika villkor. Det har bl.a. lyfts av socialchefer, professionsföreträdare, 
pensionärs- och patientorganisationer samt MAS/MAR-företrädare. 
Det råder samtidigt likvärdiga brister och otydlighet kopplat till 
MAR:s ansvarsområden som vi redogjort för när det gäller MAS, se 
avsnitt 8.8.2. 

Hur bör kompetensen förstärkas? 

Behovet av en medicinskt ansvarig för rehabilitering har berörts av tidi-
gare utredningar. Hjälpmedelsutredningen ansåg att en MAR kan bidra 
till nödvändig kompetenshöjning på området och bidra till en säkrare 
och mer ändamålsenlig rehabilitering. Hjälpmedelsutredningen be-
dömde att funktionen är särskilt betydelsefull vid utskrivning från 
sluten vård.210 

Hjälpmedelsutredningen ansåg vidare att en MAR kan främja 
samverkan, stärka patientsäkerhetsarbetet inom sitt område och över 
tid bidra med att höja kompetensen hos övrig personal inom rehabi-
litering och hjälpmedel.211 Detta bekräftas av Vård- och omsorgsanalys 

209 Neuro, Neurorapporten 2021, Ojämlik tillgång till rehabilitering, 2021, 2021. 
210 SOU 2017:43, På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, 
s. 458. 
211 Jfr SOU 2017:43, På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, 
s. 27. 
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som menar att rehabiliteringsaktörer generellt behöver involveras mer 
samverkan för att utskrivningsprocessen från sluten vård ska 

fungera. Sådan samverkan är viktig för att bedömning och planering 
av hemgång ska fungera väl och baseras på en helhetsbild av patientens 
behov. Det är också viktigt för att förebygga (åter)inskrivningar och 
skapa trygghet och säkerhet för patienter och brukare.212 

Det har nu gått fem år sedan Hjälpmedelsutredningen avstod från 
att föreslå ett krav på en MAR i alla kommuner. Den utredningen 
hänvisade då till det kommunala självstyret och bedömde att önskad 
effekt ur kompetens- och patientsäkerhetssynpunkt kan uppnås på 
ett mindre ingripande sätt. I stället föreslog den utredningen en 
bestämmelse om att kommunen särskilt skulle beakta behovet av 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter vid sin planering.213 Förslaget 
har ännu inte lett till någon lagändring. 

Därefter har även Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning 
bedömt att en MAR kan bidra till att säkerställa hälso- och sjuk-
vårdskompetensen inom sitt kompetensområde på ledningsnivå. Då 
den utredningen saknade möjlighet att utifrån sina direktiv belysa 
frågan ur ett bredare perspektiv utreddes den inte vidare.214 

Trots att det finns en utbredd samsyn om behovet av en MAR är 
det fortsatt mindre än hälften av kommunerna som har inrättat en 
sådan funktion. För att avgöra vilka åtgärder, förstärkningar och för-
bättringar som behövs på området krävs dock tillgång till nödvändig 
medicinsk kompetens på vårdgivarnivå. Det är också tydligt att kun-
skapsområdet behöver förstärkas även hos personalen. 

Vi bedömer att fysioterapeuter och arbetsterapeuter kan skapa 
förutsättningar för en bättre intern samverkan i kommunerna mellan 
sociala insatser och medicinska insatser. De kan vara en brygga 
mellan olika kompetenser i verksamheten. Det behöver därför finnas 
någon med sådan kompetens som kan ta fram rutiner för hälso-
främjande arbetssätt och implementera forskning om förebyggande 
och rehabiliterande insatser på liknande sätt som inom omvårdnad. 
I dag finns även oundvikliga och svåra gränssnitt mellan primär-
vården och specialiserad vård som kräver ett nära samarbete med 

212 Vård- och omsorgsanalys, Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskriv-
ning från slutenvården, 2020, s. 154–155. 
213 Se SOU 2017:43, På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, 
s. 458. 
214 Se SOU 2020:36, Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, 
många möjligheter, s. 316. 
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regionen för att vårdkedjor ska samordnas på ett effektivt sätt och 
skapa god kontinuitet för patienten. Det finns även behov av att ta 
fram välfungerande rutiner för detta tillsammans med regionen. 

Vi anser att det på motsvarande sätt som redogörs för 
avsnitt 8.8.2 behöver förtydligas att verksamhetschefen bär det över-
gripande ansvaret för en god och säker vård även inom rehabilitering 
och hjälpmedel. Verksamhetschefen behöver relevant medicinsk 
kompetens för att kunna bedöma behov av bemanning, organisering, 
arbetssätt och kunskapsstyrning. Det är en förutsättning för att leva 
upp till vårdgivaransvaret. 

För att säkerställa att verksamheten är god och säker även inom 
rehabilitering och hjälpmedel behöver verksamhetschefens ansvar 
för detta förtydligas i HSL på motsvarande sätt som vi föreslår inom 
omvårdnad i avsnitt 8.8.2. 

För att kunna ta ett kvalitetsansvar inom rehabilitering och hjälp-
medel krävs att man är utbildad fysioterapeut eller arbetsterapeut. 
Om verksamhetschefen inte har den utbildning och kompetens som 
krävs ska hen utse en särskild befattningshavare som ska fullgöra 
ledningsuppgifter inom kompetensområdet på verksamhetschefens 
uppdrag. Funktionen motsvarar i princip det ansvar som MAR har 
i dag. Vi föreslår att den funktionen benämns på ett snarlikt sätt som 
motsvarande funktion inom omvårdnad och föreslår därför att den 
benämns kvalitetsansvarig för rehabilitering. De nya funktionerna 
kan regleras i samma bestämmelse i HSF. 

Vi föreslår även en ny ledningsansvarig för kommunens primär-
vård som ska säkerställa kommunens ansvar som huvudman, se 
avsnitt 8.8.4. 

Vissa uppgifter inom området rehabilitering och hjälpmedel bör 
regleras 

Den som är kvalitetsansvarig för rehabilitering kommer i viss mån 
behöva fullgöra andra men likvärdiga uppgifter som den som är kva-
litetsansvarig för omvårdnad. Det motsvarar däremot de uppgifter 
som en MAR fullgör i dag. Ingen av dessa kvalitetsansvariga kan 
ersätta den andre, utan de kompletterar varandra inom respektive 
kompetensområde. Vår uppfattning är att det är så MAS och MAR 
arbetar i dag. 
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Nuvarande reglering av en MAR:s uppgifter tar utgångspunkt i 
medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppgifter.215 I kombination med 
att vissa verksamhetschefer felaktigt uppfattar att de inte längre bär 
ansvar för dessa uppgifter har nuvarande reglering enligt MAS/MAR-
företrädare bidragit till en osäkerhet om vad MAR ansvarar för. När 
vi nu föreslår att strukturen i författning ändras och att det klargörs 
att verksamhetschefen bär ansvar för att dessa uppgifter fullgörs bör 
regleringen kompletteras något för att anpassas till vad en fysio-
terapeut eller arbetsterapeut kan ta ansvar för. 

Eftersom vi föreslår att regleringen ska ta utgångspunkt i verk-
samhetschefens ansvar anser vi att det inte finns skäl att dela upp 
regleringen i olika bestämmelser. Det skulle innebära att onödiga 
upprepningar behöver göras i författningen. 

Den verksamhetschef som behöver utse en särskild befattnings-
havare inom omvårdnad eller rehabilitering kommer behöva ge denne 
tydliga direktiv. I det ingår att klargöra vilka uppgifter som befatt-
ningshavaren ska ansvara för att fullgöra. Vi anser därför att upp-
gifterna som ingår i kvalitetsansvaret för rehabilitering kan regleras i 
samma bestämmelse i HSF som för omvårdnad. Däremot behöver 
nuvarande reglering anpassas till vad en kvalitetsansvarig för rehabi-
litering kan ta ansvar för utifrån vilken profession som krävs för att 
fullgöra detta ansvar. 

En fysioterapeut och arbetsterapeut får t.ex. normalt inte ordina-
tioner från en läkare i primärvården utan arbetar i hög grad utifrån 
egna bedömningar. En kvalitetsansvarig för rehabilitering kommer 
inte arbeta med läkemedelsfrågor utan med andra frågor. Den funk-
tionen bör i stället få uppdrag att t.ex. ta fram rutiner om rehabili-
tering samt förskrivning och användning av hjälpmedel. I hjälpmedel 
inkluderas här sådana medicintekniska produkter som förskrivs av 
hälso- och sjukvårdspersonal, även om dessa ibland också kan rikta 
sig till den vanliga konsumentmarknaden.216 Vi föreslår att dessa 
uppgifter förtydligas i författningsregleringen. 

På motsvarande sätt som i dag finns inget som hindrar att den 
befattningshavare som fullgör uppgifterna också har andra arbets-
uppgifter, t.ex. arbetar kliniskt i verksamheten eller har en arbets-
ledande roll. 

215 Av 4 kap. 6 § HSF framgår att en medicinskt ansvarig för rehabilitering i tillämpliga delar 
kan fullgöra de författningsreglerade arbetsuppgifter som en medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska har. 
216 Se lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. 
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En verksamhetschef kan i fråga om andra ledningsuppgifter ge 
samma eller annan befattningshavare i uppdrag att fullgöra dessa i 
enlighet med 4 kap. 5 § HSF. 

8.8.4 Stärkt medicinsk kompetens på huvudmannanivå 

Utredningens förslag: Det ska införas krav på en ledningsansvarig 
för primärvården i alla kommuner. Syftet är att säkerställa 
kommunens ansvar som huvudman för primärvård. Detta ska regle-
ras genom en ändring av 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen. 

Den ledningsansvariges kompetens och uppgifter kan regleras 
i nya bestämmelser, 4 kap. 6 b–c §§ hälso- och sjukvårdsförord-
ningen. 

Den ledningsansvarige ska vara sjuksköterska eller läkare. 
Denne ska ha specialistkompetens. 

Den ledningsansvarige ska ha i uppgift att leda planering, 
samordning och uppföljning av kommunens primärvård. 

Utredningens samlade bedömning 

Vår samlade bedömning är att en av de grundläggande orsakerna till 
bristerna i den kommunala primärvården är att den medicinska kom-
petensen inte är tillräckligt hög på central ledningsnivå, dvs. på 
huvudmannanivå. Nödvändig kunskap har därmed inte kunnat 
beaktas inför strategiska beslut som påverkar rätten till en jämlik, 
god och säker vård. 

Det råder en bred enighet i våra dialoger om att hälso- och 
sjukvårdskompetensen behöver förstärkas på ett mer strukturerat 
sätt även på en högre ledningsnivå än vad MAS och MAR i dag har 
möjlighet att åstadkomma inom ramen för sina författningsreglerade 
uppdrag. 

Vi anser att det behövs någon som är ansvarig för ledningen av 
kommunens primärvård på huvudmannanivå i alla kommuner. Den 
personen bör ha i uppgift att leda det strategiska arbetet med att 
planera, organisera och utveckla kommunens primärvård samt att 
samordna den med socialtjänsten och regionens hälso- och sjukvård. 
För att kunna göra detta krävs hög medicinsk kompetens, gedigen 
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erfarenhet samt goda kunskaper om hälso- och sjukvårdens struk-
turer. Den ledningsansvarige behöver därför enligt vår mening vara 
sjuksköterska eller läkare. Av samma skäl krävs också att denne är 
specialistutbildad, helst inom ett område som är särskilt relevant för 
berörda patientgrupper. 

Dess uppgifter bör regleras i författning. Den närmare utform-
ningen av uppdraget kan däremot anpassas till den lokala kontexten. 
Det finns inte heller något hinder för t.ex. mindre kommuner att 
dela på en tjänst som ledningsansvarig. I större kommuner kan den 
som är ledningsansvarig behöva kompletteras med en underställd 
organisation. Det ska däremot alltid finnas en person som har det 
samlade övergripande ansvaret för att leda utformningen och ut-
vecklingen av kommunens primärvård. 

Skälen för utredningens förslag 

Nuvarande ordning 

Som vi redogjort för i avsnitt 8.8.1 finns behov att tydligare skilja på 
huvudmannens respektive vårdgivarens ansvar. 

Som vi har redogjort för i avsnitt 8.8.2 var uppdelningen mellan 
dessa två ledningsnivåer inte så tydlig när bestämmelserna om medi-
cinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) infördes. MAS författningsreglerade uppgifter 
har främst en tydlig koppling till vårdgivarens ansvar för att verk-
samheten bedriver en god och säker vård. Vårdgivarens och huvud-
mannens uppföljning av vården är i princip olika sidor av samma 
mynt. Den delen av nuvarande MAS och MAR uppdrag rymmer 
därför ansvar som båda dessa ledningsnivåer har. Det går däremot 
inte ur de reglerade uppgifterna eller förarbetsuttalanden härleda att 
dessa funktioner ska vara delaktig i övergripande strategiska beslut 
som rör hälso- och sjukvård i kommunen, i central samverkan med 
regionen eller upphandling av privata vårdgivare. 

Den utveckling som skett efter Ädelreformen har föranlett att en 
del MAS, men inte alla, har fått ytterligare sådana uppgifter. Som vi 
redogjort för tidigare varierar MAS uppgifter, roll och organisatoriska 
placering stort mellan kommuner. I vissa kommuner med flera MAS 
har det utvecklats en ordning med en överordnad MAS, som fullgör 
andra uppgifter än de som är särskilt reglerade. 
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Vår utredning visar att det finns undantag, men i de flesta kom-
muner är inte MAS och MAR delaktiga i centrala avtalsförhandlingar 
med regionen om läkarinsatser eller annan regional samverkan. 
Ungefär hälften av MAS och MAR ingår som sakkunnig i en lednings-
funktion på någon nivå, är involverade i det strategiska förbättrings-
arbetet i kommunen och deltar i upphandlingar och avtalsförhand-
lingar på lokal nivå med regionen. 217 Av våra dialoger framgår att MAS 
och MAR sällan har en så central placering och roll i kommunen att 
funktionen ingår i ledningsgrupper och kan bidra med medicinsk 
kompetens i övergripande strategiska frågor som påverkar kom-
munens primärvård. Detta får stöd av de enkätundersökningar som 
Riksföreningen MAS/MAR har gjort.218 

I vissa större kommuner som har flera MAS och MAR samt ytter-
ligare hälso- och sjukvårdsfunktioner har man under pandemin sak-
nat en tydligt samordnande funktion som kan säkerställa den över-
gripande medicinska kompetensen i kommunen.219 

Som huvudman är kommunen skyldig att följa upp att den kom-
munala primärvården som bedrivs i egen eller annans regi uppfyller 
kraven på god och säker vård. Uppföljningen av kommunens primär-
vård sker huvudsakligen i samband med att nämnden får del av slut-
satserna från de patientsäkerhetsberättelser som MAS och i förekom-
mande fall MAR presenterar. Utöver patientsäkerhetsberättelserna 
förefaller det dock ofta saknas en mer strukturerad uppföljning av 
patienternas vårdbehov och samverkan med regionen kring den 
gemensamma primärvården. Många MAS:ar upplever samtidigt att de 
har svårt att få gehör för prioriteringar och svåra utmaningar inom 
hälso- och sjukvården på central nivå. 

Den medicinska kompetensen behöver stärkas på huvudmannanivå 

I våra dialoger finns en bred samsyn om att det sällan finns adekvat 
hälso- och sjukvårdskompetens på högsta ledningsnivå för att kunna 
bedöma behov och allvar i olika situationer som påverkar hälso- och 
sjukvården. Det har ibland lett till att kommunen fattar organisa-
toriska och strategiska beslut utan att ha tillräcklig förståelse för 

217 SKR, Enkätundersökning bland landets MAS/MAR, 2020. 
218 Riksföreningen MAS/MAR, enkätundersökningen, mars 2022. 
219 Jfr Governo, Fördjupad analys av äldreomsorg, Utvärdering av Stockholms stads hantering av 
covid-19-pandemin, 2021. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

vilka konsekvenser det får för patientsäkerheten eller möjligheten att 
upprätthålla en god vård. 

Otillräcklig hälso- och sjukvårdskompetens i ledningen medför 
risk för att komplexa frågor i den kommunala hälso- och sjukvården 
inte får det utrymme, den analys och den förståelse som skulle behövas 
för att kommunen ska kunna arbeta strategiskt med sitt hälso- och sjuk-
vårdsansvar. Beslutsunderlag i hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor blir 
då inte optimala.220 För en strategisk planering av bemanning och annan 
kompensförsörjning behövs bred kompetens på området.221 

Felaktigt ställda krav på egen och annans verksamhet har enligt 
vår mening bidragit till att kompetensnivå och bemanning av sjuk-
sköterskor, men även andra legitimerade professioner, ofta är för låg. 
Likaså bemanning och medicinsk kompetens hos omsorgspersonal. 
I våra dialoger har framkommit exempel på att kommunens sjuk-
sköterskor inte har möjlighet att prioritera äldre personer på särskilt 
boende då allt mer tid måste ägnas åt specialiserad hälso- och sjukvård 
i hemmet. Detta har bidragit till att tillgången till sjuksköterskor på 
primärvårdsnivå har minskat för den grupp som omfattas av kom-
munens primärvårdsansvar. Kommunen kan under sådana förhållanden 
inte som huvudman ta ansvar för att verksamheten bedriver en god och 
säker vård. 

Avsaknad av hälso- och sjukvårdskompetens på central nivå i kom-
munen kan också medföra att beslut inte fattas. Det blev tydligt i början 
av coronapandemin då t.ex. myndigheters råd och rekommendationer 
inte kompletterades med mer detaljerade riktlinjer anpassade till kom-
munens primärvård, vilket hade kunnat bidra till en mer proaktiv 
hantering av pandemin.222 

Privata vårdgivare som är aktiva i flera kommuner noterar även 
att patienternas tillgång till andra hälso- och sjukvårdskompetenser 
utöver sjuksköterska, fysioterapeuter och arbetsterapeuter skiljer sig 
åt mellan kommuner på ett sätt som innebär att tillgången till hälso-
och sjukvård inte är jämlik i landet. 

Under pandemin har det blivit tydligt att många kommuner inte 
har efterfrågat tillräcklig tillgång till läkare eller säkerställt tillgång 

220 Se SOU 2020:36, Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, 
många möjligheter, s. 309. 
221 Se SOU 2017:43, På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, 
s. 27. 
222 Se Governos rapport, Fördjupad analys av äldreomsorg, Utvärdering av Stockholms stads 
hantering av covid-19-pandemin, 2021, s. 116 f. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

till annan hälso- och sjukvårdskompetens till sina patienter samt att 
det problemet har funnits under lång tid. Planering och samordning 
med regionen har inte fungerat överallt. 

Det saknas i dag en närmare kartläggning eller beskrivning av 
vårdbehoven hos personer med kommunal primärvård. Det ställer 
större krav på huvudmännen att klarlägga detta. Vår bild är att 
kommunen vid förhandlingar med regionen om övergripande läkar-
avtal i alltför stor utsträckning saknat adekvat medicinsk kompetens. 
Samtidigt har regionen haft bristande kunskap om kommunens 
primärvård, patienternas vårdbehov och vilka strukturer som behövs 
för att tillgodose dessa tillsammans med kommunens personal. Det 
har lett till att huvudmännen vid central samverkan har enats om 
avtal om läkarmedverkan som baserats på otillräcklig kunskap om 
vårdbehoven i kommunen. Båda huvudmännen har därmed brustit i 
att involvera nödvändig medicinsk kompetens inför strategiska 
beslut. Om kommunen i större utsträckning hade involverat 
medicinsk kompetens i centrala förhandlingar hade avtalen enligt vår 
mening kunnat se annorlunda ut. Motsvarande gäller andra sam-
verkansforum där kommunen ofta endast är representerad med 
kompetens från socialtjänstens sida. 

Representanter för fysioterapeuter och arbetsterapeuter anser att 
bristen på deras kompetenser i kommunens primärvård delvis beror 
på att det saknas ett sådant helhetsperspektiv som krävs när två 
huvudmän delar på ansvaret. Enligt såväl patientföreträdare som 
professionsföreträdare finns glapp i vårdkedjor mellan sluten vård, 
öppen vård, äldreomsorg och rehabilitering. Personer med kom-
munal primärvård får i dag därför inte jämlik tillgång till hälso-
främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.223 Detta får 
stöd även från annat håll.224 Bristen på kompetens återspeglas enligt 
representanter för fysioterapeuter och arbetsterapeuter även i ersätt-
ningssystemen. Dessa stödjer inte utvecklingen mot mer hälso-
främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Sådana insatser 
prioriteras då bort i verksamheterna för att utförandet inte ger till-
räcklig ekonomisk ersättning. 

223 Enkätundersökning genomförd under 2021 av fysioterapeuterna och arbetsterapeuternas 
förbund. 
224 Dialoger, debattartiklar m.m. Neuro, Neurorapporten 2021, Ojämlik tillgång till rehabilitering, 
s. 8 och Neuro, Neurorapporten 2022, Allt färre får tillgång till livsviktiga hjälpmedel. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

Det behövs en ledningsansvarig för kommunens primärvård 

Vi föreslår därför att det ska finnas en utpekad person som är ansvarig 
för ledningen av kommunens primärvård som kan säkerställa att 
kommunen fullgör sitt huvudmannaansvar, bidrar till att utveckla den 
kommunala primärvården på övergripande strategisk nivå samt bidrar 
i övergripande planering och samverkan med regionen och andra 
aktörer. 

För att kunna ta ett större ansvar för kommunens primärvård och 
patientsäkerhets- och kvalitetsarbete behövs en länk från vårdgivar-
nivå upp till högsta beslutande ledningsnivå i kommunen, dvs. huvud-
mannanivån. Svåra beslut kan behöva fattas och nya prioriteringar kan 
behöva göras. Det behövs ett hälso- och sjukvårdsperspektiv på fler 
frågor i kommunen än de som normalt kategoriseras som hälso- och 
sjukvård. Flera verksamhetsfrågor kan påverka patientsäkerhets-
och kvalitetsarbete på verksamhetsnivå. 

Den ledningsansvarige för kommunens primärvård kan bidra till 
att nödvändig medicinsk kompetens finns tillgänglig inför beslut på 
övergripande strategisk nivå i kommunen. Därigenom kan även 
skapas förutsättningar för ett mer enhetligt stöd till olika chefer och 
hälso- och sjukvårdsverksamheter. Den ledningsansvarige behöver 
ha ett helhetsperspektiv och kunna bidra till att säkerställa att hel-
heten i det kommunala primärvårdsuppdraget uppfylls. 

Ledningsansvaret för kommunens primärvård bör regleras i lag 

En del kommuner har på senare tid sett behovet av att höja hälso- och 
sjukvårdskompetensen på central ledningsnivå och har inrättat funk-
tioner med liknande strategiska uppdrag som vi ser behov av. 225 I dessa 
fall har syftet framför allt varit att utreda vårdbehoven i kommunen 
och vilket behov av förändringar eller medicinskt stöd som behövs i 
framtiden. Syftet är framför allt att stödja den högsta ledningen i kom-
munen att säkerställa att patienter i kommunal primärvård får tillgång 
till den hälso- och sjukvård de behöver, inklusive bevaka att läkar-
insatser fungerar. 

För att stärka, stödja och driva på den utvecklingen i samtliga 
kommuner och få en enhetlig nationell struktur som kan underlätta 
kommunal och regional samverkan anser vi att det behövs tydligare 

225 Stockholms stad, och Örebro kommun. 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

styrning. Kommunerna behöver utbyta erfarenheter sinsemellan och 
samverka för att höja den medicinska kvaliteten i kommunal primärvård 
i hela landet. Det underlättas av en enhetlig struktur i kommunerna som 
tydliggör vilken funktion som ska driva dessa frågor i kommunen och 
med andra aktörer. 

Nuvarande lagstiftning och ett omfattande kommunalt självstyre 
har inte varit tillräckligt för att åstadkomma den utveckling av kom-
munens hälso- och sjukvård som är nödvändig för att kommunal 
primärvård ska utvecklas i den takt som krävs för att möta framtida 
utmaningar och uppnå en mer jämlik primärvård. 

Vi föreslår därför att det ska regleras i HSL att det ska finnas en 
ledningsansvarig för kommunens primärvård på huvudmannanivå. 
Syftet ska vara att en utpekad person ska ha i uppdrag att säkerställa 
att kommunen uppfyller sitt ansvar som huvudman för primärvård 
och planering och samordning av hälso- och sjukvård med regionen 
och socialtjänsten. Den ledningsansvarige ska ansvara för medicinska 
frågor på en övergripande strategisk nivå i kommunen. 

Vi föreslår inte att den ledningsansvarige får något särskilt besluts-
mandat eller chefsmandat men den ska ha ett ledningsansvar. Ansvarig 
nämnd bär fortsatt det yttersta ansvaret för att kommunens hälso- och 
sjukvårdsverksamheter lever upp till kraven på god och säker vård. 
Nämnden ska därför fatta beslut som även grundar sig på medicinsk 
kompetens, vilken man säkerställer med hjälp av den ledningsvarige. 

Vårt förlag innebär att det ska finnas en som är ansvarig för att leda 
planeringen och utvecklingen av kommunens primärvård. Den som är 
ledningsansvarig för kommunens primärvård behöver ha en central 
placering i kommunen där strategiska beslut som rör hälso- och vård 
bereds. Avsikten är att den ledningsansvarige ska ha en reell 
möjlighet att vara delaktig i beredningen av kommunens beslut om 
organisation, prioriteringar och utvecklingsarbetet m.m. Hälso- och 
sjukvårdsansvaret enligt HSL kan vara placerat på olika nämnder. 
Den som är ledningsansvarig enligt vårt förslag behöver vara placerad 
vid en förvaltning kopplad till den nämnd som har det övergripande 
ansvaret för hälso- och sjukvård i kommunen. 
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Den ledningsansvariges uppgifter bör regleras 

Den ledningsansvariges uppgifter bör regleras närmare i hälso- och 
sjukvårdsförordningen. 

Den bör ha i uppgift att säkerställa att patienter som kommunen 
ansvarar för får tillgång till en god och säker vård inom ramen för 
kommunens ansvar. Den bör därmed vara en resurs i kommunens 
planering och samordning av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Den ledningsansvarige kommer också ansvara för uppföljningen av den 
hälso- och sjukvårdsverksamhet som kommunen ansvarar för och att 
säkerställa att målen och kraven på vården i HSL uppfylls. Det inne-
fattar uppföljning av såväl egen bedriven verksamhet som verksam-
het i privat regi på kommunens uppdrag. 

För att kommunen fullt ut ska kunna ta sitt huvudmannaansvar 
för hälso- och sjukvården så krävs också en nära samverkan med 
regionen om hälso- och sjukvårdsfrågor, såväl på primärvårdsnivå som 
på specialiserad nivå. Att säkerställa läkarinsatser och specialiserad 
vård är regionens ansvar. Den ledningsansvarige för kommunens 
primärvård behöver däremot delta i samverkan som möjliggör för 
regionen att fullgöra sitt huvudmannaansvar. En uppgift för den led-
ningsansvarige ska därför vara att bidra med kommunens medicinska 
perspektiv vid samverkan om läkarinsatser men även samverkan som 
krävs för att säkerställa hela hälso- och sjukvårdens uppdrag. Denne 
behöver därför fullgöra sina uppgifter i nära samverkan med 
motsvarande funktion i regionen, se avsnitt 8.8.5. 

Den ledningsansvarige ska därför delta i såväl intern som extern 
samverkan som rör huvudmännens gemensamma plan för primär-
vårdens utformning och utveckling, se avsnitt 8.5.2. 

Den bör även vara involverad i upphandlingar och lokala förhand-
lingar och samverkan på huvudmannanivå om läkarinsatser med regio-
nen. 

Om regionen inte fullgör sitt ansvar för läkarinsatser på en 
strategisk nivå, dvs. det fortsatt finns brister över tid, behöver kom-
munen agera på huvudmannanivå för att säkerställa att dess patienter 
får tillgång till läkare. Det bör lämpligen ankomma på den lednings-
ansvarige i kommunen att säkerställa att kommunen anlitar läkare i 
dessa fall. Vi utgår i från att det kommer föregås av en nära kontakt 
med motsvarande funktion i regionen, se avsnitt 8.8.5. 
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Den ledningsansvarige bör ha en naturlig roll i kommunens kris-
beredskapsarbete. Med hänsyn till att andra utredningar har haft 
uppdrag inom detta område har vi inte lämnat något särskilt förslag 
om det. Däremot bör det lämpligen beaktas vid den fortsatta bered-
ningen av detta lagstiftningsärende och av kommunerna i deras fort-
satta arbete. 

Vilken medicinsk kompetens behöver den ledningsansvarige ha? 

För att den ledningsansvarige för kommunens primärvård ska kunna 
bidra till att stärka den medicinska kompetensen måste dennes upp-
gifter fullgöras av legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. För att 
kunna säkerställa hela kommunens primärvårdsansvar kommer 
denne behöva ha tillgång till alla primärvårdens kompetenser i olika 
frågor och sammanhang. Det anser vi kan göras olika sätt. Det är inte 
rimligt att i fråga om medicinsk kompetens på strategisk nivå ställa 
krav på att alla kommuner ska organisera ledningen på samma sätt. 

En större kommun kan ha möjlighet och skäl att bemanna en orga-
nisation med flera medicinska kompetenser, som leds av den som är 
ledningsansvarig. I en mycket liten kommun kan medicinska kompe-
tenser på vårdgivarnivå knytas även till olika frågor på huvudmannanivå. 
Avsikten är dock att det ska finnas en utpekad person i varje kommun 
som ska ha ett övergripande ledningsansvar för kommunens primär-
vård. Denne kan behöva ta hjälp av andra medicinska kompetenser i 
kommunen i olika sammanhang. Den ledningsansvariges kompetens 
bör dock så långt möjligt vara samma i hela landet. 

Den ledningsansvarige kommer i många fall vara den enda som 
fullgör reglerade uppgifter. Den personen behöver därför ha en 
gedigen medicinsk kunskap och erfarenhet samt med fördel även 
annan övergripande tvärprofessionell kompetens, t.ex. inom juridik 
eller ekonomi. Då den personen ska säkerställa att kommunen fullgör 
sitt ansvar som huvudman är det naturligt att den har kompetens inom 
de medicinska frågor som aktualiseras i kommunens hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. För att ha den kompetens och erfarenhet som 
krävs för att fullgöra uppgifter som omfattas av uppdraget bör det 
enligt vår mening förutom tidigare ledarerfarenhet, krävas att denne 
också har en sådan specialistkunskap som är relevant för majoriteten 
av kommunens patienter. Uppgifterna förutsätter att personen har 
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systemkunskap om hälso- och sjukvårdens strukturer och erfarenhet 
av samverkan mellan olika kompetenser och delar av systemet. Den 
ledningsansvarige ska inte utföra kliniska uppgifter, men det finns 
inget hinder för att denne även arbetar kliniskt, om rollen som 
ledningsvarig inte upptar hela dennes tjänst. Det finns inte heller 
något hinder för att fullgöra likvärdiga uppdrag på vårdgivarenivå, se 
avsnitt 8.8.2. Det kan t.ex. vara en lämplig lösning i en liten kommun, 
men förutsätter förstås att det är rimligt att en person fullgör flera 
sådana roller. 

I vårt uppdrag ingår att överväga om det bör krävas att den led-
ningsansvarige är läkare. Som nämnts tidigare har Stockholms Stad 
och Örebro kommun under en tidsbegränsad period valt att anställa 
en läkare för liknande strategiska uppgifter. Om det finns behov av 
läkarkompetens i kommunen på längre sikt har de kommunerna ännu 
inte tagit ställning till. 

I våra dialoger har olika uppfattningar framförts om vilken kom-
petens som den ledningsansvarige måste eller bör ha. Kompetens-
frågan har engagerat många och vi ser att det finns flera alternativa 
lösningar att överväga. 

Läkarföreträdare och vissa politiska företrädare har ansett att det 
bör vara ett krav att den ledningsansvarige ska vara läkare. Det främsta 
skälet för ett sådant förslag är att det är den högsta medicinska kompe-
tensen. Den behövs för att kommunen ska kunna samverka på samma 
medicinska nivå som regionen. Vidare anses endast läkare kunna be-
döma vilket behov av medicinska bedömningar av läkare som patien-
ter i kommunen behöver. De behöver därför involveras i kommunens 
kravställning mot regionen. 

Det främsta skälet som framförts av ett brett antal aktörer mot 
ett krav på läkarutbildning är att den ledningsansvarige lämpligen 
bör har en medicinsk kompetens som omfattas av kommunens 
ansvarsområde. I dag ansvarar kommunen inte för läkarinsatser utan 
för andra medicinska kompetenser. Det talar för att en sjuksköterska 
mycket väl kan fullgöra uppgifterna, men även någon med annan 
legitimerad hälso- och sjukvårdskompetens. 

Representanter för sjuksköterskor förespråkar att den lednings-
ansvarige ska vara sjuksköterska. Det främsta skälet för det är att det 
anses vara den högsta medicinska kompetensen inom kommunens 
hälso- och sjukvårdsverksamhet. Eftersom läkare inte är kliniskt 
verksamma inom kommunerna anses de sakna nödvändig kunskap 
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Stärkt primärvård i kommuner SOU 2022:41 

om den kommunala hälso- och sjukvårdskontexten, vilken skiljer sig 
väsentligt från den regionala. 

Som vi nämnt ovan är syftet i första hand inte att den som är led-
ningsansvarig för kommunens primärvård ska säkerställa patientens 
tillgång till läkarinsatser. Det är något som faller inom regionens 
ansvar. I stället ska denne i första hand säkerställa att kommunen 
fullgör sitt huvudmannaansvar. För att regionen ska ha förutsätt-
ningar att säkerställa sitt ansvar krävs samtidigt att kommunen och 
regionen gemensamt kan beskriva det medicinska behov som före-
ligger hos kommunens patienter, och planera utifrån det. Det inne-
bär att även kommunen har ett visst ansvar för detta. I det arbetet 
kommer den ledningsansvarige i kommunen att få en central roll. Vi 
är dock tveksamma till att detta ansvar endast kan fullgöras av någon 
med läkarutbildning. 

Enligt vår mening bör andra kompetenser än läkarkompetensen 
ha förutsättningar att kunna fullgöra sådana strategiska uppgifter i 
kommunen. Ett alternativ skulle därför kunna vara en professions-
neutral reglering. Det alternativet utesluter inte väl lämpade personer 
och utgör ett mindre intrång i den kommunala självstyrelsen. Denna 
uppfattning delas av många aktörer som vi har fört dialog med kring 
denna fråga. 

Som anges inledningsvis är det dock centralt att den lednings-
ansvarige har hög och bred medicinsk kompetens och kunskap om 
hälso- och sjukvårdens strukturer och ledning. Den typen av kun-
skapsmoment ingår i dag endast i examensmålen för sjuksköterskor 
och läkare.226 Såväl sjuksköterskor som läkare är sådana medicinska 
kompetenser som står för en stor del av primärvårdens samlade 
insatser till berörda patienter. I deras utbildningar ingår även 
moment inom ledarskap och interprofessionellt samarbete. Vi anser 
därför att det främst är dessa professioner som bör komma i fråga 
för ett så brett och strategiskt ledningsansvar som vi anser behöver 
finnas i samtliga kommuner. Mot bakgrund av den ledningsansvariges 
uppgifter anser vi att det inte finns skäl att utesluta någon av dessa 
kompetenser för att leda kommunens primärvård. 

I uppdraget ingår komplexa uppgifter, bl.a. att leda utvecklingen 
av kommunens primärvård. Uppdraget kräver därför enligt vår 
mening gedigen erfarenhet och kompetens. Det bör därför krävas att 
personen även är specialistutbildad, lämpligen inom ett område som 

226 Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2. 
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SOU 2022:41 Stärkt primärvård i kommuner 

är särskilt relevant för berörda patientgrupper. Stor vikt bör läggas 
vid de personliga egenskaper som krävs för att kunna ta ett helhets-
ansvar och bidra till att säkerställa helheten i kommunens primär-
vårdsuppdrag. 

Vi anser att det bör framgå av författning att den som är lednings-
ansvarig för kommunens primärvård ska vara sjuksköterska eller 
läkare, som har specialistkompetens. Det finns annars en risk att 
kommunen av ekonomiska skäl väljer att anställa en mindre erfaren 
eller mindre utbildad sjuksköterska eller läkare till ledningsupp-
draget. Det kan i sig bidra till att den ledningsansvarige inte får den 
tyngd i organisationen som behövs. Vi utgår däremot ifrån att 
kommunen inom dessa ramar, väljer den person som är bäst lämpad 
för uppdraget, och med en specialistkompetens som är ändamåls-
enlig för den kommunala hälso- och sjukvården. 

8.8.5 Medicinsk ledningsfunktion i regionen 

Utredningens förslag: Det ska införas krav på en ledningsansvarig 
på huvudmannanivå i alla regioner för planering, uppföljning och 
samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens primär-
vård. Detta ska framgå av en ny bestämmelse i 7 kap. 3 d § hälso-
och sjukvårdslagen. 

Den ledningsansvarige ska säkerställa att regionerna fullgör 
sitt huvudmannaansvar för hälso- och sjukvård i den kommunala 
primärvården. 

Den ledningsansvarige ska ha i uppgift att ansvara för samord-
ningen av regionens medicinska insatser i kommunens primärvård 
samt svara för strategisk planering av läkarinsatser i kommunens 
primärvård i samråd med ledningsansvariga i kommunerna. 

Skälen för utredningens förslag 

Ledningsansvaret för regionens insatser i den kommunala 
primärvården behöver förtydligas 

Utredningens samlade bild är att samverkan på lokal nivå mellan kom-
mun och ansvarig vårdgivare ofta fungerar ganska bra. Hos vård-
givaren finns en verksamhetschef eller en medicinskt ledningsansvarig 
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läkare som naturlig kontaktpunkt. På central regional nivå saknar 
däremot de flesta regioner en tydlig ledningsansvarig med uppgift att 
säkerställa läkarinsatser till den kommunala primärvården på huvud-
mannanivå. 

När läkarinsatsen brister i en kommun saknas en tydlig motpart 
dit kommunen kan vända sig. Det saknas också en tydlig länk mellan 
regionens huvudmannanivå och vårdgivare i regionens primärvård i 
detta avseende. Företrädare för kommuner och MAS/MAR-före-
trädare efterfrågar en tydligare motpart i regionen som en lednings-
ansvarig för kommunens primärvård kan samverka med på huvud-
mannanivå, när den lokala samverkan inte fungerar på vårdgivarnivå. 

Som vi redovisat tidigare får personer med kommunal primärvård 
inte samma tillgång till läkare och specialiserad vård från regionen 
som resten av befolkningen. Av det skälet behövs någon som är 
ansvarig för att säkerställa detta och samordna regionens resurser på 
en övergripande nivå till berörda grupper. Det behövs därför en 
ledningsansvarig även på den regionala sidan, som kan säkerställa att 
planering, organisering och samordning skapar de förutsättningar 
som krävs för att regionen ska fullgöra sitt huvudmannaansvar i för-
hållande till patienter i kommunens primärvård. Uppgifterna behöver 
fullgöras i nära samverkan med de ledningsansvariga i kommunerna. 

I Region Örebro län prövas en likvärdig överläkartjänst som ska 
säkerställa att regionen fullgör sitt ansvar till framför allt äldre personer. 
Vår utredning visar att flera efterfrågar en sådan tjänst i samtliga 
regioner. 

Med utgångspunkt i att regionerna även fortsatt ska ansvara för 
alla kliniska läkarresurser, att regionerna brustit i att leverera 
läkarinsatser under en lång tid och det finns behov av en motpart i 
samverkan med kommunen bedömer vi att det behövs en utpekad 
ledningsansvarig i regionen på motsvarande nivå som vi föreslår för 
kommuner, se avsnitt 8.8.4. Syftet är att den ledningsansvarige ska 
bidra till att säkerställa att regionen lever upp till sitt huvudmanna-
ansvar och skapa nödvändiga förutsättningar för samverkan mellan 
huvudmännen. 

Den ledningsansvarige behövs för att säkerställa att regionen till-
handahåller läkarinsatser av god kvalitet och som svarar mot patien-
ternas behov. Denne behövs även för att säkerställa att personer med 
kommunal primärvård får tillgång till regionens specialiserade hälso-
och sjukvård. 
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En ledningsansvarig i regioner 

För att skapa en enhetlig och tydlig struktur samt nödvändiga förut-
sättningar för samverkan mellan huvudmännen är det nödvändigt att 
reglera ledningsansvaret i lag. 

Det bör därför regleras ett krav i HSL på att det finns en lednings-
ansvarig för regionens hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens 
primärvård i samtliga regioner. Den ledningsansvarige ska säkerställa 
att regionen uppfyller sitt huvudmannaansvar för hälso- och 
sjukvård till personer som har primärvård från både kommun och 
region. Denne ska dels se till att patienter får tillgång till läkare inom 
primärvården, dels till andra specialiserade kompetenser som 
regionen ansvarar för. I uppdraget ingår att säkerställa att tillgången 
motsvarar patienternas behov. Denne bör ansvara för att lösa 
permanent och tillfällig läkarbrist på lokal nivå. Denne bör ha ett ut-
pekat ansvar att följa upp att regionen fullgör sitt hälso- och sjuk-
vårdsansvar till patienter som får primärvård från båda huvudmännen. 

Vissa uppgifter bör motsvara de som ledningsansvariga i kommu-
nerna ska ha i tillämpliga delar. Det innebär att den ledningsansvarige 
i regionen bör delta i huvudmännens centrala planering, samordning 
och samverkan av hälso- och sjukvården. I det uppdraget ingår att vara 
delaktig i arbetet med den gemensamma planen för primärvårdens 
former och utveckling, se avsnitt 8.5.2, men även annan central sam-
verkan. 

Vi bedömer i detta fall att det är tillräckligt med en övergripande 
beskrivning av den ledningsansvariges ansvar i HSL och föreslår 
därför inte närmare reglering i förordning. 

För att fullgöra dessa uppgifter behöver funktionen ha en central 
placering på hög ledningsnivå. 

Vilken medicinsk kompetens bör den ledningsansvarige ha? 

Även här behöver man överväga om det finns skäl att i lag reglera 
vilken profession som ska fullgöra detta ledningsansvar i regionerna. 
Att reglera ett kompetenskrav är i sig ett relativt stort ingrepp i den 
kommunala självstyrelsen och får bara göras om det är nödvändigt för 
att uppnå syftet med en bestämmelse. Här bedömer vi att det finns 
skäl att göra en lite annorlunda bedömning jämfört med motsvarande 
roll i kommuner. 
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Ett grundläggande skäl till att vi ser behov av en tydlig lednings-
ansvarig i regionen är för att säkerställa att läkarinsatser levereras 
efter behov. Att huvudmännen har ett delat ansvar för primärvården 
till delar av befolkningen och därvid ansvarar för olika medicinska 
kompetenser kräver att läkarresursen integreras med övriga delar av 
teamet som finns i kommunen. Bakgrunden till vårt uppdrag att 
överväga behovet av en medicinskt ledningsansvarig läkare i kom-
muner är att det finns behov av att få in läkarkompetens i den 
vårdkedjan som kan bedöma hur regionen ska prioritera sina resurser 
för att leva upp till sitt huvudmannaansvar. Som vi redogjort för i 
föregående avsnitt bedömer vi att en mer ändamålsenlig placering för 
en sådan kompetens är i regionen. Den ledningsansvariges uppdrag 
talar starkt för att det ledningsansvaret bör fullgöras av en erfaren 
läkare med specialistkompetens. För detta talar även det faktum att den 
ledningsansvarige även ska samordna primärvården med regionens 
specialiserade vård, som i sin tur består av en mängd olika professioner. 

Den regionala kontexten skiljer sig dock åt från den kommunala. 
Hälso- och sjukvården utgör en stor del av regionernas uppdrag och 
det finns därför normalt redan hög medicinsk kompetens på led-
ningsnivå. Det är också vanligt att läkare fullgör högre ledningsupp-
gifter. Vi bedömer att regionerna självmant kommer att välja en läkare 
som ledningsansvarig för regionens insatser i kommunens primärvård. 
Därmed är det inte nödvändigt att reglera detta i författning. 
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9 Konsekvensanalyser 

En redovisning av förlagens konsekvenser ska lämnas i enlighet med 
kommittéförordningen (1998:1474). 

I de föregående kapitlen har vi redogjort för de utmaningar och 
strukturella brister som äldreomsorg och kommunal hälso- och sjuk-
vård står inför, samt lagt fram och motiverat förslag på lagstiftning för 
att åtgärda dessa. I detta kapitel redogör vi för de förväntade konse-
kvenserna av våra förslag. 

Inledningsvis resonerar vi kring hur den förväntade utvecklingen 
inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård ser ut i dags-
läget. Dvs. den förväntade utvecklingen om våra förslag inte skulle 
genomföras (det s.k. nollalternativet). 

Därefter beskriver vi övergripande samhällsekonomiska konse-
kvenser som utredningens samlade förslag kan förväntas medföra. 
Framför allt genom en kvalitativ beskrivning av de förväntade nyt-
torna men även några beräkningar kring möjliga besparingar kopplat 
till t.ex. förebyggande åtgärder. 

Vidare beskrivs förväntade konsekvenser av de olika förslagen. Dels 
anges kvantitativa skattningar av de kostnader förslag om nya åtaganden 
innebär för kommuner, regioner och staten, dels anges icke-monetära 
konsekvenser såsom konsekvenser för äldre personer och anhöriga, 
konsekvenser för personal inom berörda yrkesgrupper, konsekvenser 
för det kommunala självstyret, konsekvenser för företag, konsekvenser 
för kompetensförsörjningen, konsekvenser för rättsliga åtaganden 
samt konsekvenser för jämställdhet mellan könen. 

Avslutningsvis lämnar vi förslag på hur de nya åtaganden som med-
för ökade kostnader för staten ska finansieras. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

9.1 Utgångspunkter 

9.1.1 Det behövs investeringar i vård och omsorg för äldre 

Sverige har liksom stora delar av världen den positiva demografiska 
utvecklingen att vi lever längre och därmed har en allt äldre befolk-
ning. Även om svenskarna samtidigt blir friskare och hjälpbehoven 
skjuts framåt så innebär de stora årskullarna som nu närmar sig 80-
årsåldern stora behov av vård och omsorg. Dessa behov är ett fak-
tum, frågan är hur och i vilken omfattning behoven möts och finan-
sieras. Vad välfärden ska omfatta och hur den ska finansieras har 
varit och är i slutändan politiska frågor för samhället att besvara och 
vi har som samhälle under lång tid hanterat den demografiska utveck-
lingens konsekvenser. 

Den offentliga debatten om den demografiska utvecklingen 
tenderar dock att hamna i att enbart beskriva ”äldre” och ”åldrande”
som en kostnad. Inte som ett område för investeringar. 

Sverige har ett offentligt finansierat universellt välfärdssystem, 
som inkluderar såväl äldreomsorg som hälso- och sjukvård. Det är 
en lösning som bidrar till den formella ekonomin med hög syssel-
sättningsgrad, högt antal arbetade timmar och hög BNP. Denna typ 
av kollektiva lösningar är effektiva. Att lösa omsorgen informellt är 
en dyr form av omsorg. 1 

Om Sveriges välfärdssystem inte klarar av att möta de vård och 
omsorgsbehov som finns hos den äldre befolkningen får vi effekter 
som blir kostsamma för samhället, t.ex. i form av lägre sysselsättnings-
grad, inte minst för kvinnor.2 Det riskerar även att urholka stödet 
för den offentligt finansierade välfärden. 

Vår utgångspunkt är därmed att de kostnader som våra förslag med-
för behöver ses som investeringar i allas, även äldre personers del-
aktighet i samhället och rätt till integritet och trygghet. Det som ofta 
beskrivs som kostnader för vård och omsorg kan på samma gång ses 
som investeringar i hälsa, en fungerande vardag och en delaktighet i 
samhället för alla, som gäller även när vi kommer upp i högre ålder. 

1 Kommittén för socialt skydd och EU-kommissionen, 2021 Long- term care report, 2021. 
2 Enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga har ca 100 000 personer av de 900 000 an-
höriga som förvärvsarbetar behövt minska sin arbetstid eller sluta arbeta på grund av sitt oms-
orgsgivande. Av dessa har närmare 70 000 känt sig tvingade att gå ner i arbetstid (fler kvinnor 
än män), medan drygt 29 000 personer har blivit tvungna att lämna sitt arbete som en följd av 
att de regelbundet hjälper en närstående. Bland anhöriga i åldern 45–66 år som ger daglig hjälp 
har 32 procent av kvinnorna och 27 procent av männen minskat sin arbetstid, sagt upp sig eller 
gått i pension tidigare än planerat som en konsekvens av omsorgsgivandet. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

9.1.2 Begränsat underlag för konsekvensanalyser 

En försvårande faktor för att beskriva förslagens effekter inom såväl 
äldreomsorgen som primärvården är att vi inom dessa områden inte 
har samma välutbyggda statistik att falla tillbaka på som inom t.ex. 
den specialiserade hälso- och sjukvården. Eftersom dessa områden 
inte i samma utsträckning varit föremål för systematisk uppföljning 
på nationell nivå (jfr avsnitt 3.3.4). 

Rent konkret saknas det t.ex. offentlig nationell statistik över den 
kommunala hälso- och sjukvårdens kostnader på kommunnivå samt 
vilka medicintekniska hjälpmedel som används i den kommunala 
hälso- och sjukvården. Vårdtyngd mäts inte alls. Nationella patient-
enkäter eller brukarundersökningar görs inte för patienter som får 
kommunal hälso- och sjukvård.3 

Ännu ett försvårande faktum är avsaknaden av statistik på natio-
nell nivå över hur bemanningen de facto ser ut inom äldreomsorg 
och socialtjänst. SCB:s yrkesregister visar hur många som arbetar 
inom olika typer av yrken och SKR har viss statistik för kommunalt 
anställd personal men ej för privat anställda. Helhetsbilden saknas 
dock i hög grad. 

Detta leder sammantaget till att flera av våra beräkningar för eko-
nomiska konsekvenser måste baseras på mycket grova antaganden, 
med stora osäkerhetsgrader. 

9.1.3 Vad innebär ett noll-alternativ i vårt fall? 

För att på ett adekvat sätt kunna beakta de förväntade konsekven-
serna av våra förslag behöver dessa också kunna jämföras med den 
förväntade utvecklingen om läget fortsätter som i dag och utan att 
våra förslag genomförs (det s.k. nollalternativet). 

I detta sammanhang bör noteras att det på senare år har gjorts 
omfattande satsningar, både lokalt och på statlig nivå, för att för-
bättra kvaliteten i äldreomsorgen. Dvs. det s.k. nollalternativet inne-
bär inte att ingenting görs. Satsningarna har dock inte fullt ut gett de 
önskade resultaten. Som vi har sett i tidigare kapitel kvarstår brister 
som identifierats sedan lång tid tillbaka. 

3 FoU i Väst och Göteborgsregionen, Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och 
omsorg?, 2021, s. 11. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Det faktum att vårt uppdrag täcker så breda och komplexa om-
råden, där många initiativ pågår på olika nivåer, innebär att nollalter-
nativet inte är direkt kvantifierbart. I stället får vi beskriva vad en 
fortsatt utveckling utifrån nuvarande praxis och prioriteringar kan 
antas leda till. Inledningsvis kommer vi därför här att visa på den för-
väntade demografiska utvecklingen samt kostnadsutvecklingen för 
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 

9.1.4 Förväntad utveckling utifrån demografi 

I avsnitt 3.3.1 har vi beskrivit den demografiska situationen och den 
förväntade utvecklingen. Antalet personer 65 år och äldre förväntas 
öka med ca 700 000 individer fram till 2050. Det skulle motsvara ca 
24 procent av befolkningen, jämfört med ca 20 procent i dag (se 
figur 9.1). 

Figur 9.1 Framskrivning av antal individer 65 år och 80 år eller äldre 

Åren 2020–2050 
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500000 

0 

2020 2030 2050 

80plus 65plus 

Källa: SCB Befolkningsprognoser. 

Särskilt kraftig beräknas ökningen bli bland personer över 80 år. 
År 2050 räknar man med att antalet personer över 80 år nästan kom-
mer att ha fördubblats jämfört med 2020 (ökning med 97 procent). 
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Som andel av befolkningen 65 år eller äldre ökar individer 80 år eller 
äldre från 26 procent år 2020 till 38 procent år 20504. 

Det kraftigt ökade antalet äldre i de övre åldersgrupperna beror i 
huvudsak på en fortsatt minskad dödlighet bland äldre p.g.a. bättre 
hälsa, som figur 9.2 visar. Sedan 2010 har Sverige haft den största 
ökningen i förväntat antal friska levnadsår vid 65 års ålder (ca 3,5 år) 
och är det land inom EU där befolkningen har flest antal förväntade 
friska levnadsår kvar vid 65 års ålder (ca 16 år). 

Figur 9.2 Förväntad återstående medellivslängd vid 65 års ålder 

Jämförelse med EU 

0 5 10 15 20 25

totalt antal år

år utan funktionsnedsättning

år med funktionsnedsättning

EU Sverige

Källa: OECD, Sverige: Landprofil hälsa 2019. 

SCB:s prognos om återstående livslängd efter 65 år tyder på att 
många fler lever längre och att utvecklingen fortsätter framöver. 

Den demografiska utvecklingens påverkan på hälso- och sjukvård 
samt på äldreomsorg beror på samverkan mellan dessa två trender; 
allt fler lever längre samtidigt som äldre generellt blir friskare och då 
kan behoven vid en viss ålder minska. 

4 SCB, befolkningsmängd år 2020 samt aktuella befolkningsframskrivningar: Folkmängd 31 december 
efter inrikes/utrikes född och år från 2022. 
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Behov av äldreomsorg 

I avsnitt 3.2.2. har vi beskrivit vård och omsorgsbehov hos äldre 
personer och i avsnitt 5.2.6 utvecklingen när det gäller insatser som 
klassas som äldreomsorg. 

Ca 401 000 personer 65 år och äldre hade enligt Socialstyrelsen 
minst en pågående insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 
förkortad SoL, under 2020. Detta motsvarar 19 procent av befolk-
ningen 65 år och äldre; 23 procent av kvinnorna och 15 procent av 
männen. Bland personer 80 år och äldre hade 54 procent av kvinnorna 
och 37 procent av männen någon insats under året.5 Om behoven 
inom åldersgruppen 80 år eller äldre skulle fortsätta vara desamma, 
och tillgängligheten till insatser oförändrad, innebär den demogra-
fiska utvecklingen en ökning med drygt 57 procent i antal med SoL 
insatser år 2030 jämfört med 20206. 

Detta kommer att ske samtidigt som den yrkesverksamma delen 
av befolkningen (20–64 år) minskar något i andel, från knappt 57 pro-
cent år 2020 till drygt 55 procent år 2030.7 

Behov av hälso- och sjukvård 

I avsnitt 3.2.2. har vi beskrivit vård och omsorgsbehov hos äldre 
personer och i avsnitt 6.2.4 har vi beskrivit de patientgrupper som 
får hälso- och sjukvård från såväl kommun som region. 

Andelen personer 65 år och äldre motsvarade 20 procent av be-
folkningen år 2020 men stod för 43 procent av antalet vårdtillfällen 
i sluten vård år 2020, samt för 53 procent av den totala kostnaden för 
sluten vård. Motsvarande för populationen 85 år eller äldre var att de 
utgjorde 3 procent av befolkningen men 12 procent av vårdtillfällen 
samt 11 procent av totala kostnaden för sluten vård.8 Som beskrivits 
förväntas andelen 65 år eller äldre och särskilt andelen 80 år och 
äldre, öka mellan år 2020 och 2050. Givet att åldersgruppens andel 
av vårdtillfällen och vårdtid kvarstår innebär detta scenario ett ökat 
tryck på sluten vård 

5 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2020, 2021. 
6 Egna beräkningar utifrån SCB:s demografiska framskrivning. 
7 Egna beräkningar utifrån SCB:s demografiska framskrivning samt Socialstyrelsen, Vård och 
omsorg om äldre. Lägesrapport 2020, 2020. 
8 SKR, KPP databas, Basrapport slutenvård. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Tack vare bl.a. bättre hälsa, bättre behandlingsmetoder och den 
medicintekniska utvecklingen kan allt fler vårdbehov nu hanteras i 
öppen vård, inklusive i kommunal primärvård i ordinärt och särskilt 
boende. Inte minst åtgärder för rehabilitering och habilitering sker i 
större utsträckning i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Under 2020 fick omkring 387 000 personer insatser inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Av dessa var drygt 316 000 per-
soner 65 år och äldre.9 Under perioden 2010–2020 har antalet per-
soner med kommunal hälso- och sjukvård ökat med 20 procent, 
65 000 personer totalt. Ökningen har procentuellt varit störst bland 
individer under 65 år, en ökning med 43 procent, ca 21 000 individer10. 
Enligt Socialstyrelsen har antalet personer 80 år eller äldre med kom-
munal hemsjukvård mer än fördubblats under de senaste 8 åren.11 

Trenden förväntas fortsätta öka i framtiden, vilket medför att allt-
mer omfattande vårdbehov hanteras i den kommunala hälso- och 
sjukvården.12 

9.1.5 Kostnaderna för vård och omsorg för äldre 

Äldreomsorg 

Att prognosticera framtida kostnader för äldreomsorg är svårt. Att 
bara göra en framskrivning från demografi, och anta att framtidens 
70- eller 80-åringar kommer ha samma behov som i dag riskerar att 
bli felvisande. Eventuella förändringar i de äldres hälsa kan t.ex. 
också få effekter på omsorgsbehoven. Ändrade arbetssätt och medi-
cinskteknisk utveckling är exempel på faktorer som kan påverka 
kostnader. 

Som ovan visats läggs fler friska år till våra liv, vilket kan leda till 
att framtidens 80-åringar kan ha lägre omsorgsbehov, men även om 
det kan vara fallet så beräknas gruppen vara större, därmed blir det 
svårt att uppskatta huruvida volymökningen är större än behovs-
förändringen. 

Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre uppgick 
år 2020 till 135 miljarder kronor, varav 57 procent var kostnader för 
särskilt boende och 42 procent för hemtjänst. I dessa kostnader in-

9 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021, 2021. 
10 Egna beräkningar gjorda på tidserier från Socialstyrelsen. 
11 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2020, 2020. 
12 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2020, 2020. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

går även kostnader för kommunal hälso- och sjukvård, vilken i dags-
läget inte redovisas separat.13 

Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre har sedan 
2016 ökat med 6 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 
4,6 procent. Jämfört med 2019 var kostnadsökningen 1,6 procent i 
fasta priser.14 Ökningen beror på att kostnaden per hemtjänsttagare 
och kostnaden per person i särskilt boende för äldre har ökat under 
senare tid. År 2020 var kostnaden per person i särskilt boende årligen 
964 908 kronor och per person med hemtjänst 313 700 kronor år-
ligen.15 

Enligt SKR:s ekonomirapport från maj 2020 har kostnaden per 
person inom ordinärt boende (hemtjänst) ökat med 21 procent mel-
lan 2000–2018 och kostnaden per person inom särskilt boende ökat 
med 24 procent under samma period.16 Samtidigt pekar granskningar 
på att om kommunerna avsatte lika stor andel till äldreomsorgen 
i dag som för 20 år sedan skulle det tillföras 13,5 miljarder kronor 
mer till äldreomsorgen i dag.17 

Det har skett en förskjutning av insatserna till senare i livet, och 
det är fler som bor hemma längre. Enligt statistik från SKR för åren 
2010–2020 har antalet brukare i hemtjänst ökat med 37 procent och 
antalet personer i särskilt boende minskat med 31 procent, se figur 9.3 
nedan. 

13 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
14 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
15 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
16 SKR, Ekonomirapporten, maj 2020 – Om kommunernas och regionernas ekonomi, 2020. 
17 Kommunalarbetaren, Miljardtapp för äldreomsorgen trots rekordökning av äldre. 
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Figur 9.3 Äldreomsorg, kostnader och antal personer 

Indexerad, år 2010–2020 

Källa: SKR. 
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Hälso- och sjukvård 

Som vi ovan beskrivit har vi inte på nationell nivå något system som 
fångar kostnadsutvecklingen i den kommunala hälso- och sjukvården. 

I kapitel 6 har vi redogjort för omfattningen av den kommunala 
hälso- och sjukvården utifrån antal patienter och den legitimerade 
hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar där. 

Vi ser en trend där allt fler individer får kommunal hälso- och 
sjukvård, se figur 9.4 nedan. Det gäller både för individer 0–64 år och 
individer 65 år eller äldre. År 2010 hade 91 660 personer 80 år och 
äldre kommunal hemsjukvård, och antalet ökade till 191 000 per-
soner 2018. Det innebär att antalet personer 80 år och äldre med 
kommunal hemsjukvård mer än fördubblats mellan de åren18. Andel 
individer 65 år eller äldre som har erhållit kommunal hälso- och sjuk-
vårdsinsatser var som högst år 2015, 13,9 procent men har minskat 
till 9,6 procent till 2020. 

18 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2020, 2020. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Figur 9.4 Antal personer med kommunal hälso- och sjukvård 

Perioden 2007–2020 

Källa: Socialstyrelsen. 
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Det är tyvärr svårt att utvärdera effekterna av denna ökning i antal 
personer på själva kostnadsutvecklingen av kommunal hälso- och 
sjukvård. Det finns i dag inga säkra siffror på hur mycket hälso- och 
sjukvård som kommunerna utför. Såväl i kommunernas egna budgetar 
och årsredovisningar som i SKR:s ekonomirapporter redovisas kom-
munernas hälso- och sjukvårdskostnader inte separat utan inbakade i 
en eller flera poster som redovisar kostnader för olika delar av social-
tjänsten. 

Officiell statistisk i hälsoräkenskaperna 

De totala hälso- och sjukvårdsutgifterna enligt SCB:s hälsoräken-
skaper uppgick år 2020 till 573,3 miljarder kronor. Regioner och 
kommuner står tillsammans för 481 miljarder kronor. Kommunal 
hälso- och sjukvård uppskattas stå för ca 145 miljarder av detta, dvs. 
ca 30 procent. Av dessa 145 miljarder, går ca 138 miljarder (95 pro-
cent) till kommunal hälso- och sjukvård inom omsorg för äldre och 
personer med funktionsnedsättning, varav i sin tur 88 miljarder 
(65 procent) till personer inom särskilda boendeformer, och 43 mil-
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jarder (31 procent) till personer i ordinärt boende. Utöver dessa direkta 
kostnader, kan man lägga på andra hälsorelaterade utgifter inom vård 
och omsorg hos både regioner och kommuner, eller så kallad IADL 
tjänster19, som totalt uppgick till 27,8 miljarder, varav kommunerna 
står för ca 26 miljarder. 

Skattningar från Vård- och omsorgsanalys 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, förkortad Vård- och om-
sorgsanalys, har nyligen presenterat siffror specifikt kring utveck-
lingen av primärvårdkostnader för både regioner och kommuner. 
Kostnaderna för regional hälso- och sjukvård har legat relativt kon-
stant under de senaste åren, och primärvårdens andel av regionernas 
totala hälso- och sjukvårdskostnader har ökat långsamt. Variationer 
mellan regioner är stora. År 2020 kostade regional primärvård ca 
50 miljarder kronor. Vård- och omsorgsanalys har gjort egna skatt-
ningar kring kommunernas primärvårdkostnader, baserat på ett urval 
av 29 kommuner. De uppskattar att kommuner står för 37 procent 
av primärvårdskostnaderna medan regionerna står för resten (total 
kostnad för primärvården uppskattas vara ca 80 miljarder kronor).20 

Vård- och omsorgsanalys visar även på en skattad utveckling av 
primärvårdkostnad per invånare sedan 2017. Kostnad per invånare 
exkl. läkemedel är i dag ca 5 000 kronor/invånare och år för regional 
primärvård. Kostnaden har ökat marginellt över de senaste åren (ca 
1 procent i snitt). Kostnaden för kommunal primärvård uppskattas 
till 2 770 kronor/invånare och år för kommunal hälso- och sjukvård. 
För de 29 kommunerna i urvalet har kostnaderna för kommunernas 
hälso- och sjukvård ökat mycket snabbare än för både den regionala 
primärvården och hälso- och sjukvården i stort. Variationen är dock 
återigen stor. Ökningen per invånare i kommunal hälso- och sjuk-
vården beräknas ha varit ca 9 procent 2017–2019, efter att man tar 
hänsyn till prisutvecklingen och befolkningsutveckling. Det kan 
tyda på att kommunerna inte bara har fått flera patienter att ta hand 
om utan också nya uppgifter, såsom ett större ansvar för vården av 
patienter med mer omfattande och komplexa behov och mer avan-

19 IADL, står för ”instrumental activities of daily living restrictions”, och kostnaderna mot-
svarar städning, hjälp med inköp m.m. 
20 Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021. 
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cerad vård i samband med utskrivning från sluten vård. Samtidigt var 
kostnaderna per invånare i den regionala primärvården i princip 
oförändrade under perioden, och minskade med 1 procent i hälso-
och sjukvården totalt21. 

Detta tyder på att kostnaderna för den kommunala hälso-och 
sjukvård kan fortsätta växa mer än för den regionala kostnader, allt 
annat likt.22 

9.1.6 Ytterligare åtgärder behövs 

Trots omfattande satsningar, både lokalt och på statlig nivå, för att 
förbättra kvaliteten i vård och omsorg för äldre personer så kvarstår 
alltså i alltför stor utsträckning strukturella och sedan länge kända 
brister. Även om det i hög grad finns samsyn kring vad som behöver 
åtgärdas har inte de olika typerna av satsningar fått ett samlat 
genomslag som lett till en likvärdigt god kvalitet i vård och omsorg 
för äldre personer. 

Sammantaget tyder mycket på att det sätt vi i dag organiserar vård 
och omsorg för äldre personer inte är optimalt, vare sig sett till 
kvalitet och värde för individer eller till kostnadseffektiviteten för 
samhället (se våra analyser i kapitel 7 och 8). 

Det är t.ex. fortsatt en stor spridning på flera av de indikatorer vi 
använder för att mäta kvalitet, Socialstyrelsens öppna jämförelser, 
visar på stora kvalitetsskillnader mellan kommuner. En spridning 
som inte kan förklaras enbart av olika förutsättningar i kommuner 
vad gäller t.ex. storlek eller geografi. Här kan det antas att det finns 
ett utrymme att hämta hem kostnader kopplade till väsentliga kvali-
tetsbrister i vård och omsorg för äldre personer. 

Kommuner och regioner behöver förändra sina arbetssätt och 
fortsätta utveckla sina organisationer, bl.a. genom ett innovativt, 
personcentrerat och ändamålsenligt nyttjande av teknik och digitala 
tjänster. Ett mer hälsofrämjande och proaktivt arbetssätt är också en 
utveckling som kan ge ett mer ändamålsenligt och effektivt resurs-
utnyttjande. Flera sådana initiativ har påbörjats, bl.a. utifrån arbetet 
med en omställning mot en god och nära vård. 

21 Vård- och omsorgsanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och 
nära vård: delrapport, 2021. 
22 Vårdanalys, Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: del-
rapport, 2021. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Utvecklingen hittills pekar dock sammantaget på att det inte är 
tillräckligt att fortsätta arbeta på det sätt vi hittills gjort. Det krävs en 
tydligare nationell styrning för att få ett starkare genomslag i arbetet 
med att ställa om mot nödvändiga förändringar i arbetssätt och organi-
sation och därigenom åstadkomma en likvärdig äldreomsorg. 

9.2 Övergripande samhällsekonomiska konsekvenser 
av utredningens samlade förslag 

Utredningens bedömning: Utredningen förslag utgör ett paket, 
där de olika delförslagen förstärker varandra och som samman-
taget förväntas leda till positiva samhällsekonomiska konsekvenser. 

Förslagens fokus på förebyggande och hälsofrämjande, på ökat 
stöd att kunna leva självständigt och klara sin vardag samt dess 
bidrag till god hälsa och livskvalitet för såväl den enskilde som 
anhöriga och andra närstående ger sammantaget en positiv effekt 
även på samhällsnivå, ekonomiskt såväl som socialt. Lagstiftningen 
adresserar kvalitets- och patientsäkerhetsproblem, som i dags-
läget orsakar kvalitetsbristkostnader. Satsningar i kvalitetsförbätt-
rande åtgärder kan leda till positiva ekonomiska konsekvenser. 

9.2.1 Att kvantifiera positiva samhällsekonomiska 
konsekvenser 

Utredningens samlade förslag syftar till att åtgärda flera kvarstående 
och välkända brister inom både äldreomsorg och kommunal hälso-
och sjukvård till äldre. I kapitel 7 och 8 har vi beskrivit och motiverat 
våra olika förslag. 

Vår bedömning är att de sammantagna konsekvenserna av våra 
förslag blir en utveckling mot en mer jämlik vård och omsorg och en 
generell förbättring av kvaliteten inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård för patienter med kommunal primärvård. Inget förslag är 
dock tillräckligt var för sig, utan det är just det sammantagna paketet 
av olika förslag som tillsammans kan bidra till att åtgärda bristerna 
samt höja kvaliteten och uppnå lagstiftningens mål. 

Våra förslag bedöms alltså leda till positiva samhällsekonomiska 
konsekvenser. Nyttorna för samhället blir dock i många fall svåra att 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

kvantifiera i monetära termer eller att koppla direkt till ett visst 
förslag. De är snarare att se som den sammanlagda effekten av olika 
förslag i vårt samlade paket. 

9.2.2 Förväntade positiva samhällsekonomiska konsekvenser 

Det är alltså inte möjligt att beskriva att ett visst förslag med säker-
het leder till en viss besparing för samhället. Genom att styra mot 
förändringar inom verksamheter, t.ex. i form av mer förebyggande 
och rehabiliterande arbetssätt, förstärkt samverkan, högre kompe-
tens eller tätare bemanning är det dock möjligt att bidra till en ut-
veckling mot bättre kvalitet i både äldreomsorg och kommunal hälso-
och sjukvård. 

Sådana förändringar har en kostnad men de förväntas bidra till ett 
ökat välbefinnande, bättre hälso- och funktionstillstånd och en högre 
grad av oberoende för äldre personer som får vård och omsorg från 
kommunen. De borde därför ses som investeringar för samhället. De 
kan leda till resurseffektivisering och till och med möjliga finansiella 
nettobesparingar för samhället, t.ex. genom tidigare upptäckt av be-
hov, tidigare åtgärder och bättre uppföljning av olika insatser, vilket 
i sin tur kan förebygga en del händelser som är kopplat till undvik-
bara kostnader. Det kan t.ex. röra sig om fallolyckor, läkemedels-
biverkningar, besök till akutmottagningar osv. En förbättring av hälsa 
och självständighet skulle i sin tur kunna leda till ett något minskat 
eller uppskjutet behov av äldreomsorg, vilket är positivt för både 
individen och samhället. 

När vi ser på några av de indikatorer som i dag används för att 
mäta kvalitet inom kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorg 
ser vi att det finns stora, omotiverade variationer mellan olika delar 
av landet. Ett exempel är indikatorn ”Åtgärder mot fall, undernäring, 
trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i 
ordinärt boende, andel (procent)”. Genomsnittlig andel med 
åtgärder i riket var 42 procent, men det är stora skillnader mellan 
kommunerna. I en del kommuner har alla som bor i ordinärt boende 
med hemsjukvård, och bedöms vara i riskzonen för något av dessa 
fyra områden, fått en förebyggande åtgärd. I andra kommuner har 
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ingen fått det.23 Figur 9.5 visar spridningen bland kommuner när det 
gäller åtgärder mot välkända risker inom den kommunala hemsjuk-
vården. 

Figur 9.5 Andel individer med åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och 
nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt 
boende (procent) 

Histogram över andel åtgärder, fördelning i olika kommuner 

Källa: Kolada. 
På y-axeln visas antal kommuner som har motsvarande andel individer med åtgärder. 

Om de kommuner som har sämst resultat skulle höja sig till snittet 
för riket, eller t.o.m. till den nivå som de med bäst resultat, skulle det 
medföra väsentliga besparingar. Både i mänskligt lidande och sam-
hällsekonomiskt. 

Nedan beskrivs möjliga besparingar inom ett urval av sådana om-
råden, där våra förslag förväntas bidra till en positiv utveckling. Inom 
samtliga dessa områden (och flera andra) finns evidens och beprövad 
erfarenhet för vad som ger resultat. Våra räkneexempel bygger dock 
inte på att det är en eller annan särskild metod som ska införas. De 
utgår i stället från att vi genom våra olika förslag bygger ett system 
som ger medarbetare och verksamheter bättre förutsättningar att 
arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. 

23 Kolada, 2021: Andel personer i ordinärt boende med hemsjukvård som har bedömts ha risk för 
fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet 
utförts. Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Fallolyckor 

Förekomst 

Det är ungefär en tredjedel av befolkningen över 65 år i eget boende 
som varje år råkar ut för en fallolycka. För de äldre som bor i särskilda 
boendeformer är andelen som ramlar mycket hög. Dessutom beräk-
nas varannan kvinna över 50 år få en fraktur under sin livstid, samma 
andel hos männen är 20 procent.24 

Fallolyckor är förknippat med stora kostnader och negativa kon-
sekvenser för både samhället och individen. Enligt Socialstyrelsen 
vårdades totalt 112 549 personer 65 år och äldre i sluten vård eller 
specialiserad öppen vård för fallolyckor år 2021. Det motsvarar 
5 311 vårdade per 100 000 invånare 65 år och äldre. Enligt samma 
databas vårdades 50 022 äldre över 65 år i sluten vård p.g.a. fallskador, 
varav 15 422 var höftfrakturer.25 

Flertalet äldre personer som vårdas i sluten vård för fallskada är 
personer med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Majoriteten 
av alla dessa fall sker i den egna bostaden. 

Enligt SKR:s statistikdatabas Kolada drabbades år 2020 i genom-
snitt 59 personer per 1 000 invånare 80 år eller äldre av en fallskada 
som resulterade att man vårdades inom sluten vård. Detta antal har 
minskat något mellan åren 2008–2020, se figur 9.6 nedan, men kan 
med rätt insatser minska ännu mer. 

24 SKL, Fallskador bland äldre- en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador, 2009. 
25 Socialstyrelsens databas för fallolyckor bland äldre, Socialstyrelsen, Vård och omsorg för 
äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Figur 9.6 Fallskador bland personer 80 år eller äldre, 3-årsmedelvärde, 
antal/1 000 invånare 80 år eller äldre 

År 2008–2020 

Källa: Kolada, 2021. 
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Spridningen är dock mycket stor mellan kommuner, från 16 fall-
olyckor per 1 000 invånare som lägst (Bjuv kommun) till 87 fall-
olyckor i genomsnitt (Munkfors kommun). Att spridningen är så 
stor indikerar att förebyggande insatser kan bidra till att minska 
fallolyckor i de flesta kommuner. 

Om alla kommuner skulle lyckas lika bra med sitt förebyggande 
arbete som den kommun som har det lägsta antalet fallskador skulle 
antalet fallolyckor som resulterar i sluten vård minska med ca 73 pro-
cent, eller ca 22 500 färre fallolyckor med sluten vård som resultat. 
Skulle kommunerna som har fler antal fallskador än genomsnittet 
lyckas minska antalet till dagens genomsnitt skulle det medföra en 
minskning av fallolyckor som resulterar i sluten vård med ca 59 procent, 
ca 19 400 färre fallolyckor. 

Ett delmål i SKR:s nationella strategi för hälsa är att årligen 
minska antalet fallskador bland personer 80 år och äldre med 10 per-
soner per 1 000 invånare över 80 år. År 2020 fanns det i Sverige drygt 
543 700 personer 80 år och äldre. Det innebär att målnivån 2020 var 
att minska antalet fallskador med drygt 5 400 för målgruppen 80 år 
och äldre. Detta motsvarar ca 28 procent av den minskningen som 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

skulle ske om alla kommuner med fler antal fall än dagens genom-
snitt förbättrade sina resultat till genomsnittet. Det skulle i så fall ta 
nästan 4 år för att alla kommuner att nå den nivå som riket i genom-
snitt har i dag. 

Så förväntas våra förslag bidra till en minskning av fallolyckor 

Sammantaget bedöms våra förslag bidra till bättre förutsättningar att 
arbeta evidensbaserat för att tidigt upptäcka risker för fall och vid 
behov sätta in adekvata åtgärder och därmed minska risken för fall-
olyckor. 

Flera av våra förslag i såväl äldreomsorgslagen som hälso- och sjuk-
vårdslagen bidrar till ett förstärkt förebyggande och rehabiliterande 
perspektiv generellt och i ett sådant arbetssätt är t.ex. riskbedöm-
ningar och åtgärder utifrån identifierade risker en väsentlig del. 

Ett exempel är det nya mål vi föreslår i äldreomsorgslagen, om att 
äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på 
att vara hälsofrämjande och stödja personers funktionsförmåga samt 
vara tillgänglig. Målet i sig fastslår ett perspektiv som ska genomsyra 
hela äldreomsorgen. Det konkretiseras sedan i t.ex. den äldre per-
sonens genomförandeplan och individuella plan. Där uppmärksam-
mas det förebyggande perspektivet utifrån individens hälso- och 
funktionstillstånd samt hur personal ska arbeta med det och följa 
upp det. Detta perspektiv förstärks ytterligare av att vi i bestäm-
melserna om individuell plan enligt 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 
4 § HSL förtydligar att det av planen ska framgå vilka förebyggande 
och rehabiliterande insatser som behövs. 

För att upptäcka om en person t.ex. äter mindre, drabbas av yrsel 
eller har andra förändringar i sitt hälsotillstånd som kan påverka 
risken för fallolyckor är personalkontinuitet viktigt. Det krävs för 
att upparbeta den nödvändiga personkännedomen. Våra förslag om 
såväl fast omsorgskontakt som fast vårdkontakt i kommunens pri-
märvård och fast läkarkontakt förväntas bidra till förbättrad kon-
tinuitet i relationen till den enskilda, och mellan de olika professioner 
som finns runt individen och behöver samarbeta kring dess vård och 
omsorg 

Ett ytterligare förslag som stärker fokus på det hälsofrämjande, 
förebyggande och rehabiliterande arbetet är kravet på att verksam-
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hetschefer i kommunal primärvård ska utse en kvalitetsansvarig för 
rehabilitering om verksamhetschefen själv saknar den kompetensen, 
samt en tydlig reglering av vad som förväntas av den. Tillgången till 
rätt kompetens inom detta område är centralt för att säkerställa att 
verksamheterna har adekvata strukturer och riktlinjer för att kunna 
arbeta evidensbaserat med förebyggande och rehabiliterande arbete, 
hjälpmedel mm. 

Även förslaget om en gemensam plan för primärvården är av 
relevans för möjligheten att ha rätt förutsättningar att arbeta med 
primärvårdens förebyggande och rehabiliterande uppdrag. Genom 
att huvudmännen åläggs att i den lokala kontexten gemensamt pla-
nera för formerna för och utvecklingen av primärvården ska tillgång 
till samtliga relevanta kompetenser i primärvården säkerställas. Dietister 
och farmaceuter är exempel på professioner som i dag sällan nyttjas 
för patienter i den kommunala primärvården men vars kompetens är 
viktig för att t.ex. säkerställa adekvat näringsintag och läkemedels-
hantering, vilket i sin tur påverkar fallrisker. 

Kostnader och besparingar för samhället 

De faktorer som framkallar fallskador är välkända och påverkbara, 
det går alltså i hög utsträckning att förebygga fall och fallskador (se 
även avsnitt 3.2.2). 

Ett förebyggande arbetssätt kan medföra kostnader, men bör ses 
som en investering för framtiden. Enligt MSB:s beräkningar från 
2010 bekostade samhället det förebyggande arbetet mot fallolyckor 
bland äldre med ca 1,5–1,7 miljarder kronor årligen26. Detta kan räk-
nas upp med KPI till 1,7–2 miljarder kronor årligen, givet samma 
ambitionsnivå. Detta kan sättas i relation till samhällets kostnader 
för fallolyckor. 

Enligt Socialstyrelsen uppskattades samhällets kostnader till följd 
av fallolyckor 2020 till 16,8 miljarder kronor, varav 11,3 miljarder 
kronor avser direkta kostnader för hälso- och sjukvården och om-
sorgen 27. Av direkta kostnader uppgick kommunala kostnader till 
6,5 miljarder kronor för omsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
rehabilitering och hjälpmedel. Regionala kostnader uppgick till 4,8 mil-

26 MSB, Samhällets kostnader för att förebygga fallolyckor, 2012. 
27 Socialstyrelsen, Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd? Hälsoekonomiska beräkningar av 
fallpreventiva åtgärder för äldre, 2022. 
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jarder kronor för hälso- och sjukvård, rehabilitering, läkemedel, trans-
port och obduktioner. Indirekta kostnader uppgick till 5,6 miljarder 
kronor, och avser kostnader relaterade till informell vård av anhöriga 
och QALY-förluster för den enskilde28. 

En lindrig fallskada, för personer 65 år och äldre, kostar i genom-
snitt 7 470 kronor (7 316 kronor för 65–69 år och 8 073 kronor för 
95 år och äldre). Kostnader för en svår fallskada, för personer 65 år 
och äldre, uppgår till i genomsnitt 273 600 kronor (184 600 kronor 
för 65–69 år och 336 400 kronor för 95 år och äldre). Kostnader för 
personer som avlider till följd av fallolycka uppgår i genomsnitt till 
106 079 kronor per person (127 275 kronor för 65–69 år och 
69 619 kronor för 95 år och äldre).29 

Räkneexempel 

I vårt räkneexempel tar vi hänsyn till kostnader för både regioner 
(i form av besparingar inom öppen och sluten vård) och kommuner 
(i form av besparingar inom äldreomsorg och kommunal hälso- och 
sjukvård). 

Vi utgår från Socialstyrelsens databas som anger 50 022 individer 
65 år eller äldre i sluten vård (3 års glidande medelvärdet mellan 2018 
och 2020) till följd av fallskador. Enligt Socialstyrelsen blev 30 900 per-
soner 80 år och äldre inlagda på vårdavdelning med en medelvårdtid 
på drygt sex dagar, medan 21 600 personer erhöll vård på akutmot-
tagning eller i öppen specialiserad vård. Drygt 760 personer avled till 
följd av fallet.30 Vi utgår från tidigare angivna kostnader för dessa 
olyckor. 

Hur mycket skulle vi kunna spara om våra förslag bidrog till att 
fallolyckor bland personer 80 år och äldre minskade med 30 procent 
(min. scenario) eller 60 procent (max. scenario) över en period av 3 
till 5 år? Vårt min. scenario byggs upp från SKR:s mål om 10 pro-
cents minskning bland 80 år och äldre, där detta antas vara ett årligt 
mål som kan uppnås inom en treårsperiod (därav 30 procent minsk-

28 Socialstyrelsen, Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd? Hälsoekonomiska beräkningar av 
fallpreventiva åtgärder för äldre, 2022. 
29 Socialstyrelsen, Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd? Hälsoekonomiska beräkningar av 
fallpreventiva åtgärder för äldre, 2022. 
30 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
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ning här). Detta innebär ca 9 270 färre fallolyckor bland 80 år och 
äldre över en treårsperiod. 

Vårt max. scenario antar en fördubbling av ambitionsnivå jämfört 
med min scenariot, dvs. en minskning med ca 18 500 fallolyckor i 
samma tidsperiod. Detta kan motiveras med att våra förslag riktas 
specifikt till den grupp som är skörast i samhället (dvs. de äldre som 
får insatser från äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård) 
där riskerna för fallskador är högst och där insatserna kan tänka sig 
generera en större effekt.31 

Vi använder oss av de snittkostnader per typ av skada som anges 
av Socialstyrelsen (se tidigare avsnitt). Potentiella bruttobesparingar 
av direkta kostnader inom sluten och öppen vård (regionernas kost-
nader) skulle då enligt min. scenariot kunna hamna på ca 2,5 mil-
jarder kronor över en möjlig 3–5-årsperiod, dvs. ca 0,8 miljarder per 
år över en treårsperiod. Motsvarande besparingar enligt max-scenariot 
kan hamna på ca 5,1 miljarder kronor, dvs. ca 1,7 miljarder kronor 
per år över en treårsperiod. 

Förutom kostnader för sluten och öppenvård (som träffar regio-
nerna) bör man också beakta kostnader för fortsatta vård och om-
sorgsbehov både i ordinärt boende och på särskilt boende (en kostnad 
som framför allt belastar kommunerna). Enligt Socialstyrelsen upp-
skattas kostnaden för omsorg (hemtjänst och särskild boende) 
under 1 år efter fallolycka för svårt skadade till ca 6 miljarder kronor 
år 2020, medan den informella vård som ges av anhöriga uppskattas 
ligga på ca 0,3 miljarder kronor (upp till ett år efter fallolycka).32 

Om man applicerar vårt antagande om en potentiell minskning av 
fallskador mellan 30 och 60 procent på kostnaden för vården som ges 
av kommuner och anhöriga skulle vi kunna addera mellan ca 2 och 
3,6 miljarder i ytterligare besparing inom äldreomsorg över 3 år, dvs. 
mellan ca 0,6 och 1,2 miljarder årligen. Sammanlagt skulle en minsk-
ning av fallskador enligt de antagande som vi har räknat fram kunna 
medföra en bruttobesparing för både hälso- och sjukvård (regioner) 
och äldreomsorg (kommuner/anhöriga) på mellan 4,2 och 6,2 mil-
jarder kronor, dvs. mellan 1,4 och 2,9 miljarder kronor per år. 

31 Räkneexemplet kan leda till en marginell överskattning av besparingarna då vi utgår från hela 
populationen som är 80 år och äldre och inte bara de som får insatserna. 
32 Socialstyrelsen, Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd? Hälsoekonomiska beräkningar av 
fallpreventiva åtgärder för äldre, 2022. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Med de underlag vi har tillgängliga är det inte möjligt att räkna på 
en nettobesparing dvs. besparingarna minus investeringskostnaden 
för förebyggande åtgärder. 

Läkemedelshantering och olämpliga läkemedel 

Förekomst 

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik var andelen äldre med olämp-
liga läkemedel i snitt 7 procent på särskilt boende och 8,9 procent i 
hemtjänsten (2021).33 Variationen mellan kommuner är dock åter-
igen stor, särskilt bland hemtjänsttagare där spridningen ligger mellan 
noll och 22 procent. Andelen med olämpliga läkemedel i hemtjänst 
är lite högre än i särskilt boende, den har dock minskat något sedan 
2018, se figur 9.7 nedan. Enligt Koladas statistik minskade andelen 
äldre, 75 år eller äldre, med olämpliga läkemedel något mellan åren 
2015–2021. 

Figur 9.7 Andel personer i hemtjänst och särskilt boende med olämpliga 
läkemedel bland individer 75 år eller äldre 

2015–2021 

Källa: Kolada. 
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33 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2021. Vård och omsorg för äldre. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Enligt Socialstyrelsen läggs varje år ca 35 000 äldre personer in på 
sjukhus p.g.a. tillstånd helt eller delvis orsakade av läkemedelsbiverk-
ningar, varav 20 000–25 000 är förebyggbara (motsvarar en möjlig 
minskning mellan 57 och 71 procent).34 Drygt 8 procent av akuta in-
läggningar av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar, och 
ca 60 procent av dem bedöms vara möjliga att förebygga enligt Social-
styrelsen. 

Om alla kommuner som ligger över genomsnittet skulle lyckas 
minska andelen äldre med olämpliga läkemedel till nuvarande genom-
snitt, skulle minskningen bli 77 procent. 

Läkemedelsbiverkningar behöver fångas upp innan de orsakar 
svårare skada. Detta kan göras genom olika preventiva åtgärder, fram-
för allt genom kunskap om biverkningar hos personalen både inom 
omsorg och sjukvård på olika nivåer, samt tydligt ansvar för läke-
medelsuppföljning och samverkan mellan olika professioner som job-
bar med patienten. Enligt Socialstyrelsen har andelen personer med 
olämpliga läkemedel i hemtjänsten minskat i 178 kommuner, men ökat 
i 97 kommuner under 2020, jämfört med föregående år. I särskilt 
boende har andelen personer med olämpliga läkemedel minskat i 
152 kommuner, men ökat i 108 kommuner. Dessa skillnader kan bl.a. 
bero på i vilken utsträckning läkemedelsgenomgångar genomförs 
och i vilken utsträckning läkare förskriver olämpliga läkemedel till 
äldre.35 

Så förväntas våra förslag påverka 

Flera av våra förslag förväntas bidra till en bättre läkemedelshan-
tering hos äldre patienter med kommunal primärvård. Det handlar 
framför allt om olika förslag som bidrar till att stärka tillgången till 
medicinsk kompetens för dessa patienter. Det görs t.ex. genom en 
tydligare reglering av uppdraget som fast läkarkontakt till personer 
med kommunal primärvård där det tydliggörs att den fasta läkar-
kontakten ska delta i planering, samordning och uppföljning av 
patientens vård. En del som bör ingå i detta är genomgång av läke-
medelslistor. Att patienter i kommunernas primärvård ska erbjudas 
en fast läkarkontakt, knuten till boendet eller hemsjukvårdsområdet, 

34 Socialstyrelsen, Läkemedelorsakad sjuklighet hos äldre, 2014. 
35 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2021.Vård och omsorg för äldre. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

förväntas bidra till en bättre personalkontinuitet vilket är av bety-
delse för relationen såväl mellan patient och läkare som mellan läkare 
och andra professioner. Med bättre kännedom om patienten har man 
bättre kunskap om vilka läkemedel hen använder och även bättre 
förutsättningar att upptäcka t.ex. förändringar i hälsotillstånd p.g.a. 
läkemedelsbiverkningar. 

På motsvarande sätt förväntas kravet på att patienter som är 
inskrivna i kommunens primärvård ska ha en fast vårdkontakt i kom-
munens primärvård, som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
(ofta sjuksköterska) också bidra till stärkt personkontinuitet och 
motsvarande förbättringar som beskrivits ovan. 

Våra förslag som helhet förväntas också bidra till bättre närvaro av 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i kommunens primärvård, 
vilket ger ett bättre stöd för omsorgspersonal i samband med deleger-
ingar, där avvikelser ofta uppstår i samband med läkemedelshantering. 
Det ger även bättre förutsättningar för ett nära teamarbete mellan 
läkare, övrig hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal, och 
då framför allt mellan personens fasta kontaktpersoner; fast läkar-
kontakt, fasta vårdkontakter och fast omsorgskontakt. 

På mer övergripande nivå finns det också ett kontinuerligt behov 
av kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Där blir det en 
viktig uppgift för kvalitets- och ledningsansvariga att säkerställa en 
fungerande kunskapsstyrning, rutiner m.m. Våra förtydligande av 
behov av medicinsk kompetens på ledningsnivå kan bidra till detta. 

Kostnader för läkemedel till äldre 

Antal expedieringar av läkemedel till personer som är 75 år och äldre 
har ökat med ca 30 procent de senaste 16 åren36. 

Enligt statistik från E-hälsomyndighetens databas över expedie-
rade läkemedel var kostnaden för läkemedel för individer 75 år eller 
äldre ca 9,7 miljarder kronor år 2021 varav 7,7 miljarder bekostades 
av staten via förmånsystemet. Mellanskillnaden var individens egen 
kostnad, egenavgiften samt eventuella merkostnader för läkemedel 
utanför förmånssystemet. Bara under perioden 2017–2021 har kost-
naden ökat med drygt 51 procent till följd bland annat av nya dyrare 
läkemedel för behandling av olika cancerformer. Förmånsvärdet har 

36 Socialstyrelsen, Statistikdatabasen. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

ökat med 61 procent medan antalet expedierade doser har ökat med 
31 procent. 

Räkneexempel 

Hur mycket skulle vi kunna spara om läkemedelsbiverkningarna 
minskade, med 30 eller 60 procent? Vi utgår från att 20 000–25 000 
vårdbesök av äldre p.g.a. läkemedelsbiverkningar är förebyggbara (se 
ovan). Vi tar ett snitt på 22 500. 

En minskning med 60 procent (max-scenario) skulle leda till en 
minskning med 13 500 inläggningar på sjukhus per år, medan en 
minskning med 30 procent (min-scenario) skulle innebära 6 750 färre 
inläggningar per år. 

Enligt Socialstyrelsen kostar varje vårdtillfälle som är kopplat till 
läkemedelsbiverkningar hos äldre ca 25 000 kronor (2014).37 Uppräk-
nat till 2022 års priser skulle det motsvara en ökning med 12,79 pro-
cent dvs. ca 28 000 kronor. 

Bruttobesparingarna av att förebygga inläggningar orsakade av 
läkemedelsbiverkningar med 30 procent skulle då motsvara ca 189 mil-
joner kronor per år (min-scenario) och med 60 procent ca 378 mil-
joner kronor. 

Förutom minskade biverkningar kan eventuella minskade kost-
nader för läkemedel tillkomma i de fallen individerna får bättre lämpade 
läkemedel och kanske även färre till antal när vi kunnat behandla 
sjukdomar tidigare eller mer effektivt. 

Oplanerade återinskrivningar och undvikbara besök 
på akutmottagningar 

Förekomst 

Återinskrivningar av äldre på sjukhus inom 30 dagar är en relativt 
vanlig händelse. Spridningen mellan olika regioner varierar från 15 
till 22 procent av alla äldre som varit inlagda.38 Enligt Socialstyrelsen 
var andelen återinskrivningar under perioden 2010–2019 för multi-
sjuka äldre respektive mest sjuka äldre ungefär dubbelt så hög som i 

37 Socialstyrelsen, Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre, 2014. 
38 Nyckeltal Kolada, ”Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, andel %” 2020. 
Avser patienter 65 år och äldre. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

hela gruppen äldre 65 år och äldre (13,6–14,7 procent). För patienter 
65 år och äldre som helhet, liksom för gruppen multisjuka äldre, sågs 
inte någon betydande förändring under den studerade tidsperioden.39 

Besöken av äldre patienter till akutmottagningar har minskat med 
ca 13 procent sedan år 2016.40 Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas 
för akutmottagningar, väntetider och besök var det ca 1,6 miljoner 
vuxna (19 år eller äldre) som besökt akutmottagningarna år 2020. 
Individer i åldrarna 65 år och äldre stod för ca 707 000 besök (44 pro-
cent). Individer i åldrarna 80 år och äldre stod samma år för ca 
300 000 besök på akutmottagningarna (18 procent). 36 procent av 
besöken görs av personer 70 år och äldre. 

Antalet akutbesök relaterat till befolkningens storlek i samma 
ålder visar att i åldersgruppen personer från 80 år och äldre görs ca 
526 besök per 1 000 invånare och i gruppen 65–79 år görs ca 268 besök 
per 1 000 invånare i respektive åldersgrupp.41 

Figur 9.8 Antal besök per åldersgrupp på akutmottagningar per 1 000 
invånare 
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Källa: Socialstyrelsens databas. 

39 Socialstyrelsen, Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre, 2021. 
40 Socialstyrelsen, Statistikdatabasen. 
41 Socialstyrelsens databas och SCB:s befolkningsdatabas, samt egna bearbetningar, ålders-
standardiserat värde. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Så förväntas våra förslag påverka 

En viss andel av besöken till akutmottagningar skulle kunna und-
vikas, t.ex. genom förebyggande arbete och ett adekvat omhänder-
tagande av patienten i dess ordinära eller särskilda boende. 

Våra förslag förväntas skapa bättre förutsättningar för att de 
behov som faktiskt kan och bör omhändertas i patientens boende 
blir omhändertagna där. Detta bl.a. genom bättre samverkan mellan 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, vilken underlättas av våra för-
slag om fasta kontaktfunktioner i form av fast vårdkontakt i kom-
munens primärvård, fast läkarkontakt och fast omsorgskontakt samt 
om individuell plan. 

När det gäller individuell plan är förslagen om att det ska framgå 
vilka förebyggande och rehabiliterande insatser som ska ingå, samt 
kravet på att hälso- och sjukvården ska planera framåt för möjliga 
förändringar, av särskild betydelse. Även det faktum att alla patien-
ter i kommunal primärvård som utgångspunkt ska ha en individuell 
plan förväntas bidra till bättre förutsättningar att på plats ta om hand 
de förändrade hälsotillstånd som lämpligen bör tas om hand i boendet. 

Detta förstärkts ytterligare av våra förslag om att såväl läkare som 
sjuksköterska ska finnas tillgängliga för medicinsk bedömning i den 
kommunal primärvården, dygnet runt. Därmed ges förutsättningar 
för att det som går att hantera i boendet hanteras där, men också att 
det görs en medicinsk bedömning av om det faktiskt behövs specia-
liserad vård på sjukhus, så att sådan kan säkerställas vid behov. 

Räkneexempel 

Hur mycket skulle vi kunna spara om besök på akuten av äldre patien-
ter kunde minska ytterligare? Antal besök på akutmottagningar för 
individer 80 år och äldre varierar mycket mellan regioner, där det 
minsta antalet återfinns i Blekinge med 373 besök per 1 000 invånare 
80 år och äldre och flest antal besök i Västmanland med 708 besök per 
1 000 invånare 80 år äldre. 

Enligt SBU kostar ett besök på akutmottagning mellan 4 000 och 
12 000 kronor i snitt. Om vi utgår från denna kostnad beräknar vi att 
en minskning av antalet besök till genomsnittet, som är 526 besök per 
1 000 invånare 80 år och äldre, medför en besparing mellan 85 mil-
joner och 254 miljoner beroende på kostnaden för besöket. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Om vi minskar antalet besök till det lägsta antalet i dag, dvs. 373, 
så blir besparingen mellan 393 miljoner och 1 178 miljoner kronor 
under perioden.42 

9.2.3 Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattning av skattade bruttobesparingar från våra förslag 

Tabell 9.1 Skattade bruttobesparingar till följd av våra förslag 

Miljarder kronor/år 

Min Max 
Minskade fallskador 1,4 2,9 
Minskade läkemedelsbiverkningar 0,2 0,4 
Minskade akuta besök 0,1–0,3 0,4–1,2 

Källa: Egna beräkningar. 

Några slutliga reflektioner 

De räkneexempel vi redogjort för och som presenteras i tabell 9.1 är 
några exempel på möjliga bruttobesparingar för samhället. Till dessa 
skulle man kunna lägga flera andra besparingar vilka vi inte har kost-
nadsberäknat här. Till exempel minskade behov i antal timmar med 
hemtjänst tack vare en bättre hälsa, eller mindre behov av informell 
vård från anhöriga och möjligheten till en högre sysselsättning bland 
anhöriga – särskilt bland kvinnor. Mindre sjukfrånvaro i vissa yrken 
är en annan möjlig besparing, tack vare bättre förutsättningar för de 
som jobbar inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård osv. 

Tabellen är ett försök att ange möjliga bruttobesparingar per år. 
Vi räknar på en treårs-horisont. Det är tänkbart att vissa nyttor 
kommer att minska på längre sikt. Fallolyckor fortsätter kanske t.ex. 
inte minska i samma takt flera år i rad. Samtidigt kan och måste vins-
terna med ett förebyggande perspektiv ”hämtas hem” för varje ny
generation, annars ökar samhällskostnaderna igen. 

Våra exempel visar storleksordningen på några möjliga bespar-
ingar, både för regioner och kommuner. Detta kan inte tas för en 
prognos. Det går inte heller att rakt av summera ihop belopp i tabellen. 

42 Obs att det finns en viss risk för dubbelräkning i förhållande till tidigare exempel eftersom 
en del av besöken kan bero på fallskador och läkemedelsbiverkningar. 
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Vi kan inte med säkerhet utesluta dubbelräkningar. För beräkningar 
av kostnader för våra olika förslag se vidare avsnitt 9.4 5–6 samt 
9.5.5–7. 

9.3 Utgångspunkter för kostnadsberäkningar 

9.3.1 Beskrivning av målgrupper för konsekvensanalyser 

Det finns i dag ca 2 miljoner personer över 65 år i Sverige. Utred-
ningens förslag kommer förr eller senare att beröra de flesta av dem 
och de flesta av oss alla, dock inte samtidigt. 

När vi räknar på kostnader av våra förslag behöver vi avgränsa 
målgruppen till de äldre personer som har insatser från äldreomsorg, 
kommunal primärvård (i särskilt eller ordinärt boende) eller båda, 
vid en särskild tidpunkt. 

Dessutom berörs även individer under 65 år som har insatser 
enligt SoL eller enligt HSL i vissa av våra förslag och inkluderas i 
målgruppen för våra konsekvensanalyser. 

Vi utgår från data från 2020.43 En bra utgångspunkt är att beskriva 
den officiella statistik som finns kring mottagare av olika insatser. 
Utifrån Socialstyrelsens officiella statistik från 2020 kan vi ringa in 
storleken på våra målgrupper och använda det som grund för våra 
kostnadsberäkningar. Vi kan sen tillämpa demografiska prognoser 
för att t.ex. skatta hur mycket gruppen skulle kunna ändras över tid. 

När det gäller den officiella statistiken är det dock viktigt att sär-
skilja mellan antalet individer som rapporteras ha fått en viss insats 
under en särskild månad, och totalen vid årets slut (dvs. antalet som 
har haft en viss insats över ett år). Stocken av individer som har 
omsorg eller hälso- och sjukvård ändras varje månad på grund av nya 
individer med beviljade insatser(inflöde) samt individer som dör 
eller slutar få en insats (utflöde). När man tänker på målgruppen 
”berörda” behöver man inkludera alla som har fått en insats någon
gång under året, oavsett hur länge – dvs. man bör utgå från det antal 
som totalt har fått minst en insats vid årets slut. När man kost-
nadsberäknar är det däremot mer adekvat att utgå ifrån hur många 

43 Efter dialog med Socialstyrelsen framgick att det inte skulle vara en statistiskt meningsfull 
skillnad jämfört med tidigare år . Statistik för 2021 visar ännu större avvikelse än 2020, därmed 
använder vi oss av statistik för 2020 med reservation om att vi i nuläget inte känner till de 
långsiktiga effekterna av pandemin på efterfrågan av äldreomsorg och kommunal primärvård. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

som har en viss insats under en representativ månad (genomsnitts-
månaden under hela året). Detta eftersom det är mer representativt 
sett till kostnaden för ett helt år. Det beror på att det finns ett visst 
in- och utflöde i systemet, då en del av insatsmottagarna avlider eller 
har insatser över olika månader under ett och samma år och därmed 
inte påverkar kostnadsbilden lika mycket eller samtidigt. Officiell 
statistik kring årligt inflöde i olika typer av insatser saknas däremot. 
När vi behöver räkna på inflödet av personer med en viss typ av 
insats under ett visst år – i stället för stocken – räknar vi ut själva 
inflödet genom att ta skillnaden mellan antal individer med den 
insatsen under hela året och antalet under genomsnitt månaden. 
Detta givet ett förenklat antagande att skillnaden mellan inflödet 
och utflödet är ungefär konstant för varje månad. 

Socialstyrelsen har på vår begäran sammanställt statistik för 2020, 
per månad samt totalt för hela året, som vi redovisar i tabell 9.2 och 
9.3 nedan. I tabellerna har personer som avlidit månaden innan (eller 
tidigare) tagits bort för att data ska stämma bättre överens med den 
officiella årliga statistiken. När man samlar statistik från olika 
register44 kan det finnas små dataskillnader beroende på vilken källa 
man använder. Skillnaderna är dock små och borde inte substantiellt 
påverka våra beräkningar. 

44 I vårt fall antal personer rapporterade att ha olika typer av SoL insatser med eller utan kom-
munal hälso- och sjukvård. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Tabell 9.2 Personer med insatser från kommunal hälso- och sjukvård 

med eller utan SoL- eller LSS-insatser 

Antal med Antal med KHSV Andel personer med KHSV 
KHSV* genomsnittsmånad av de med respektive 
2020 2020 SoL-insats 2020 

På SÄBO 0–64 år 3 605 2 565 65 % 
På LSS-boende 
0–64 år 18 979 15 814 63 % 
Med hemtjänst 
0–64 år 9 540 5 125 42 % 
Med KHV utan 
SoL/LSS 0–64 år 32 036 15 644 
Med andra SoL/LSS-
insatser 0–64 år 12 747 7 149 
Totalt 0–64 år 70 536 46 296 
På SÄBO 65+ år 96 013 65 452 88 % 
På LSS-boende 
65+ år 3 402 3 063 88 % 
Med hemtjänst 
65+ år 137 533 76 200 58 % 
Med KHV utan 
SoL/LSS 65+ år 116 912 41 867 
Med andra SoL/LSS-
insatser 65+ år 50 962 19 986 
Totalt 65+ år 316 588 206 568 
På SÄBO totalt 99 618 68 017 87 % 
På LSS boende totalt 22 381 18 877 73 % 
Med hemtjänst totalt 147 073 81 324 56 % 
Med KHV utan 
SoL/LSS totalt 148 948 57 511 
Med andra SoL/LSS-
insatser totalt 63 709 27 135 
Totalen 387 124 252 864 

Källa: Socialstyrelsen och egna bearbetningar. 
*Kommunal hälso- och sjukvård, förkortad KHSV. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Tabell 9.3 Personer med SoL-insatser 

med eller utan kommunal hälso- och sjukvård, 2020 

Antal personer Antal med Antal med SoL- Antal Antal med 
SoL-insats, insats utan med SoL SoL-insats 
genomsnitts- KHSV, 2020 * utan KHSV 
månad 2020 genomsnitts- – 2020 

månad 2020 
På SÄBO (SoL) 0–64 år 4 530 1 965 5 567 2 468 
Med hemtjänst i ordinärt boende 
0–64 år 16 217 11 016 22 848 15 024 
Med andra SoL insatser 0–64 år 36 923 32 296 50 141 42 954 
Total 0–64 år 57 670 45 278 73 937 58 012 
På SÄBO (SoL) 65+ år 80 626 15 174 109 377 19 890 
Med hemtjänst i ordinärt boende 
65+ år 168 918 92 686 237 335 128 848 
Med andra SoL insatser 65+ år 79 227 59 352 125 351 85 599 
Total 65+ år 328 771 167 212 404 022 209 121 
På SÄBO (SoL) totalt 85 156 17 139 114 944 22 358 
Med hemtjänst i ordinärt boende 
totalt 185 135 103 703 260 183 143 872 
Med andra SoL insatser totalt 116 149 91 648 175 492 128 553 
Antal personer med SoL insatser 
totalt 386 441 212 490 477 959 267 133 

Källa: Socialstyrelsen och egna bearbetningar. 
*Antal med SoL insatser under hela året. 

9.3.2 Antaganden kring personalkostnader 

När vi gör beräkningar av personalkostnader kopplade till våra för-
slag använder vi oss generellt av SCB:s senaste lönestatistik. 

Vi baserar våra skattningar på en genomsnittlig månadslön och vi 
lägger till SKR:s personalomkostnadspålägg för 2022/2023 för att få 
hela lönekostnaden kopplat till ett visst yrke. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

9.4 Konsekvensanalyser gällande förslag om 
en äldreomsorgslag 

I det följande redogörs för konsekvenser som följer av förslagen i 
kapitel 7. 

9.4.1 Övergripande konsekvenser av förslaget 
om en äldreomsorgslag 

Utredningens bedömning: Våra förslag syftar sammantaget till 
att förbättra kvaliteten och komma till rätta med brister i äldre-
omsorgen. Därmed förväntas förslagen bidra till att förbättra livs-
kvaliteten och välbefinnandet för personer med stöd och hjälp 
från äldreomsorgen. Förslagen förväntas även bidra till en tydli-
gare styrning av äldreomsorgen och därigenom till en ökad natio-
nell likvärdighet. Genom en tydligare styrning bedöms förslagen 
även bidra till bättre förutsättningar för personalen i äldreom-
sorgen att utföra sitt arbete med kvalitet samt för tillsyn av äldre-
omsorgen. 

I vårt förslag på äldreomsorgslag finns flera olika bestämmelser 
som stärker det förebyggande perspektivet och en hälsofrämjande, 
funktionsstödjande och tillgänglig inriktning för äldreomsorgen. 
Dessa förväntas sammantaget bidra till att äldre personer får fler 
år med hälsa och självständighet. Genom krav på delaktighet och 
inflytande vid planering kan personers självständighet och del-
aktighet i sina ärenden och i utförandet av insatser i äldreomsorgen 
öka. Genom att ställa krav på att det ska finnas tillräckligt med 
personal med rätt kompetens och ledare med förutsättningar att 
utöva ett aktivt nära ledarskap ska kontinuiteten, tryggheten och 
säkerheten bli bättre för personer som får äldreomsorg liksom för 
personalen som kan få återkoppling, handledning och stöd. Även 
kravet på en fast omsorgskontakt för personer i särskilda bo-
enden bidrar till kontinuitet, trygghet och säkerhet. 

Våra förslag om att utgå från personers individuella behov och 
förutsättningar vid beslut om, utformning och genomförande av 
insatser ska öka personcentreringen i äldreomsorgen och minska 
utbudsstyrningen i utredningar och beslut om insatser. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Flera av våra förslag omfattar även anhöriga och andra när-
stående och syftar till att stödja och förbättra deras livsvillkor och 
hälsa. 

9.4.2 Konsekvenser för äldre personer samt anhöriga 
och andra närstående 

Utredningens bedömning: Våra förslag skapar förutsättningar 
för att äldre personer och deras anhöriga samt andra närstående 
ska kunna vara mer delaktiga och utöva självbestämmande i äldre-
omsorgen. Ett förebyggande och personcentrerat perspektiv i 
äldreomsorgen bidrar till bättre förutsättningar att förlänga tiden 
med bästa möjliga hälsa och självständighet. När den enskilde är 
informerad – om äldreomsorgens uppdrag och innehåll i stort, 
och även i sitt eget ärende – kan man känna en större trygghet, i 
och med att det finns en förutsebarhet. 

Våra förslag syftar samtliga till att äldre personer ska uppleva en 
ökad delaktighet, självständighet, trygghet och säkerhet i äldreom-
sorgen. Ett förebyggande, hälsofrämjande och funktionsstödjande 
synsätt kan ge äldre personer bättre möjligheter att bevara eller för-
bättra sin hälsa och sin funktionsförmåga. Det förebyggande per-
spektivet gäller även för stöd till anhöriga och andra närstående som 
vårdar eller stödjer en närstående och kan därigenom bidra till att 
anhörigomsorgen inte påverkar den egna hälsan och livskvaliteten 
negativt. 

Personcentrering i äldreomsorgen, genom krav på att insatser ska 
vara anpassade till individuella förutsättningar och behov, skapar ett 
större utrymme för delaktighet och självbestämmande för den äldre 
personen. Detsamma gäller vårt förslag om upprättande av genom-
förandeplaner. Kraven på planering, genomförandeplan och individuell 
plan, och uppföljning av planerna ska leda till att insatserna som ges 
är ändamålsenliga och säkra. 

Anhöriga och andra närstående står för en stor del av vården och 
omsorgen om äldre i Sverige. Alla förslag som leder till en förbättrad 
omsorg av äldre påverkar därmed även anhöriga och andra närstående 
och kan minska påfrestningen för dessa grupper. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Våra förslag med mer samordnad vård och bättre omsorg kom-
mer att påverka anhöriga positivt. Vi har också förslag som direkt riktas 
till anhöriga och andra närstående. Vårt förslag till förebyggande 
perspektiv som mål omfattar även stöd till anhöriga. Våra förslag på 
delaktighet för anhöriga vid upprättande av genomförandeplan stär-
ker de anhörigas och andra närståendes situation. 

9.4.3 Konsekvenser för personal inom berörda yrkesgrupper 

Utredningens bedömning: Våra förslag bidrar till bättre förut-
sättningar för personalen i äldreomsorgen att utföra sitt arbete 
med kvalitet. Våra förslag förväntas även medföra en ökad tyd-
lighet om uppdraget och innehållet i äldreomsorgen, och därmed 
en ökad tydlighet i vilka förväntningar som finns på arbetsgivare, 
personal och chefer. 

Förslagen ska ge bättre förutsättningar för personalen att ut-
föra sitt uppdrag. Förslagen kan bidra till att osäkra anställnings-
förhållanden minskar, vilket ger förutsättningar till en bättre arbets-
miljö. 

Även kravet på att ge chefer förutsättningar för att utöva ett 
aktivt och närvarande ledarskap bidrar till mer hållbara förutsätt-
ningar och bättre arbetsmiljö för personalen, bl.a. genom ökade 
möjligheter att få stöd och handledning i arbetet. 

Tydligare uppdrag och innehåll i äldreomsorgen 

Vårt sammantagna förslag till äldreomsorgslag förväntas bidra till att 
uppdraget och innehållet för äldreomsorgen blir tydligare. Social-
tjänstlagens bestämmelser är allmänt hållna för att vara ändamåls-
enliga för alla målgrupper för socialtjänsten. Det innebär dock att 
uppdraget och innehållet i äldreomsorgen kan uppfattas som otyd-
ligt. Inte bara för allmänheten utan även för personalen som arbetar 
där (se avsnitt 7.3.1). En tydligare lagstiftning som sedan kompletteras 
med mer konkreta regler för hur man ska arbeta för att uppfylla krav 
och mål i lagstiftningen i en nationell ordning för kvalitetsutveckling 
(se avsnitt 7.3.18) kan bidra till att personalens uppdrag tydliggörs 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

och därmed bidra till en ökad säkerhet och trygghet för personalen 
som utför uppgifterna. 

Vårt förslag om krav på att planera och organisera arbetet med 
beaktande av äldre personers behov av kontinuitet, trygghet och 
säkerhet, bör få en direkt betydelse för personalens arbetsförhål-
landen. Det innebär t.ex. att schemaläggning och organisering av 
arbetet i geografiska områden, i enheter eller team måste stödja krav 
på kontinuitet, något som kan förbättra schemaläggning och anställ-
ningsförhållanden på ett för personalen positivt sätt. Det kan där-
med även bidra till att öka attraktiviteten i yrket och underlätta för 
kompetensförsörjningen. 

Första linjens chefer 

I avsnitt 7.3.14 föreslår vi att den närmaste chefen för den operativa 
verksamheten (ofta kallad första linjens chef) ska ges de förutsätt-
ningar som krävs för att den ska kunna utföra ett aktivt och när-
varande ledarskap. De som har ett alltför stort antal medarbetare att 
ansvara för förväntas med vårt förslag få ansvar för färre medarbetare. 
Förslaget förväntas också leda till att chefernas förutsättningar för-
bättras genom att stödet till dem stärks, t.ex. ett utökat administra-
tivt stöd. Förslaget förväntas därför bidra till att chefernas arbets-
situation och arbetsmiljö förbättras. Därmed kan det även bidra till 
attraktiviteten i yrket och att fler väljer att stanna och utvecklas i sin 
chefsroll. En studie visar att ca 20 procent av cheferna inom äldre-
omsorgen byter tjänst inom en tvåårsperiod.45 

Förslaget kan även bidra till positiva effekter för personalen som 
kan få ett mer aktivt närvarande stöd från sin chef, vilket kan bidra 
till att öka attraktiviteten i yrket och underlätta för kompetensför-
sörjningen. 

Fast omsorgkontakt 

I avsnitt 7.3.12 föreslår vi att det införs krav på fast omsorgskontakt 
även för äldre personer i särskilt boende. Vår bestämmelse utgår från 
bestämmelsen i SoL som fastslår att den som utses till fast omsorgs-

45 Socialstyrelsen, Förutsättningar och stöd för första linjens chefer. Kartläggning av första linjens 
chefer i äldreomsorgen, 2021. 

518 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss
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kontakt ska ha yrkestiteln undersköterska.46 Vi gör inget undantag 
från denna reglering när vi föreslår att rollen även ska införas för 
äldre personer i särskilt boende, eftersom undersköterskans kompe-
tens bedöms vara minst lika avgörande för personer i särskilt boende. 

I propositionen som ligger till grund för bestämmelsen om fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten diskuteras hur kompetenskravet på-
verkar möjligheten till kompetensförsörjning. Där redogörs såväl för 
förväntade kommande rekryteringsbehov inom äldreomsorgen som 
för regeringens satsningar för att öka bemanningen inom äldreom-
sorgen. 

De initiativ som regeringen tagit för att öka bemanningen inom 
äldreomsorgen samt den kompetenssatsning som görs inom ramen 
för äldreomsorgslyftet bedöms kunna öka utbudet av undersköter-
skor. Därför är det enligt regeringens mening rimligt att den som 
utses till fast omsorgskontakt ska vara undersköterska.47 

Vi gör motsvarande bedömning i förhållande till vårt förslag att 
även tillhandahålla fast omsorgskontakt för äldre personer på sär-
skilt boende. Bestämmelserna medför behov av ökad bemanning av 
undersköterskor (för beräkningar se avsnitt 9.4.5). Genom att ha 
rätt kompetens på rätt plats och arbeta med större kontinuitet i för-
hållande till personerna med äldreomsorg förväntas dock också verk-
samheterna bli mer effektiva och kunna arbeta med högre kvalitet. 
Bestämmelserna förväntas sammantaget understödja riktningen mot 
en professionalisering av äldreomsorgen, vilket i förlängningen kan 
öka undersköterskeyrkets attraktivitet och status och underlätta 
kompetensförsörjningen. Bestämmelsen förväntas även bidra till en 
tryggare arbetssituation, och därmed bättre arbetsmiljö, på grund av 
den personkännedom som uppkommer mellan den äldre personen 
och den fasta omsorgskontakten. 

46 Undersköterska blir skyddad yrkestitel from 1 juli 2023. En övergångsperiod gäller dock 
fram till den 30 juni 2033, vilken ger en person som den 1 juli 2023 är tillsvidareanställd med 
yrkestiteln undersköterska rätt att fortsätta använda titeln under tio år. 
47 Prop. 2021/22:116, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, s. 21 f. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

9.4.4 Konsekvenser för kommunala självstyret 

Utredningens bedömning: De flesta av utredningens förslag inne-
bär inskränkningar i den kommunala självstyrelsen, till förmån 
för en tydligare reglering och ökad likvärdighet. Hur mycket regler-
ingen påverkar det kommunala självstyret varierar. 

De flesta förslagen är utformade som förtydliganden eller 
konkretiseringar av vad som redan följer av befintlig lagstiftning. 
Förslagen syftar till att komma till rätta med väl belagda brister i 
äldreomsorgen och variationer i kvalitet och tillgång till äldre-
omsorg. Effekterna som förslagen syftar till att uppnå, kan inte 
uppnås på ett mindre ingripande sätt. De är därför proportionerliga. 

Den kommunala självstyrelsen regleras bl.a. i 14 kap. regeringsfor-
men, förkortad RF, och innebär att det ska finnas en självständig och, 
inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommunerna. Enligt 
14 kap. 3 § RF bör en inskränkning i den kommunala självstyrelsen 
prövas mot proportionalitetsprincipen, vilket innebär att en inskränk-
ning inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 
ändamål som föranlett inskränkningen. 

I detta avsnitt analyserar vi i vilken utsträckning våra förslag 
innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen och om de 
i så fall är proportionerliga i förhållande till de ändamål som föranlett 
våra förslag. För en utförligare beskrivning av ändamålen se kapitel 7. 

Förslagen i äldreomsorgslagen som specificerar ett övergripande 
krav i socialtjänstlagen för äldreomsorgen kan vara en inskränkning 
i den kommunala självstyrelsen utan att för den skull innebära ett 
nytt åliggande. 

I avsnitt 9.4.5 och 9.4.6 analyseras i vilken mån våra förslag inne-
bär nya åligganden och om de i så fall medför kostnader som behöver 
finansieras. 

Förtydliganden av gällande rätt 

Många av utredningens förslag till bestämmelser utgör konkretiser-
ingar och förtydliganden om vad som redan gäller enligt socialtjänst-
lagen och dess förarbeten. I dessa fall innebär våra förslag ett visst 
intrång i den kommunala självstyrelsen, men utgör inte nya åtagan-
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

den i förhållande till vad som redan följer även av nuvarande lag-
stiftning. Det gäller för bestämmelserna om nya mål, insatser utifrån 
individuella behov och förutsättningar samt information om närstå-
endestöd(se avsnitt 7.3.5, 7.3.6 och 7.3.16 om hur bestämmelserna 
förhåller sig till gällande rätt enligt socialtjänstlagen). Mot bakgrund 
av att uppdraget för äldreomsorgen enligt gällande lagstiftning upp-
fattas som otydligt och att otydligheten får konsekvenser i form av 
ojämlik tillgång till och kvalitet i äldreomsorg är det nödvändigt med 
en ökad reglering, trots det intrång som förslagen innebär i det kom-
munala självstyret. 

Följa upp insatser 

Även utredningens förslag om att insatser ska följas upp (se av-
snitt 7.3.8) är en precisering och konkretisering av ett befintligt 
åtaganden enligt gällande rätt. Förslaget innebär en ökad detaljering 
i förhållande till socialtjänstlagens krav på att insatserna ska vara av 
god kvalitet och att enskilda ska få sina behov tillgodosedda.48 

Enligt förarbetsuttalanden förutsätter god kvalitet uppföljning.49 

Vårt förslag kodifierar detta i lag. Den ökade detaljeringsgraden i 
styrningen innebär en viss inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen, men måste ses som marginell. Det finns enligt vår bedöm-
ning inte något mindre ingripande alternativ, eftersom efterlevnaden 
av förarbetsuttalandena om uppföljning visat sig vara låg. Eftersom 
uppföljning är en förutsättning för att kunna tillhandhålla insatser 
av god kvalitet behöver det säkerställas att uppföljning sker på ett 
likvärdigt sätt i landet. Syftet är ytterst att säkerställa att de insatser 
personer får i äldreomsorgen tillgodoser deras behov. Förslaget är 
därmed proportionerligt och går inte utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålet med bestämmelsen. 

48 3 kap. 3 § och 4 kap. 1 § SoL. 
49 Se t.ex. prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 52 f. och prop. 1997/98:113, Natio-
nell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 93. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Planera och organisera för kontinuitet, trygghet och säkerhet 

Utredningens förslag på en bestämmelse som anger att personers 
behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet ska beaktas vid planer-
ing och organisering av verksamheten (se avsnitt 7.3.11) är en pre-
cisering och konkretisering av gällande rätt. Kontinuitet och trygg-
het är en kvalitetsaspekt som ryms inom ramen för den reglering 
som finns med krav på god kvalitet. Kontinuitet och trygghet nämns 
särskilt i lagens förarbeten. 

Vårt förslag till bestämmelse reglerar inte i detalj hur man ska 
planera eller organisera i verksamheten och lämnar fortfarande ett 
relativt stort utrymme för kommunernas självstyrelse. Vårt förslag 
innebär dock en högre grad av detaljering på området och utgör där-
med en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen. 

Förslaget syftar till att öka kontinuiteten, tryggheten och säker-
heten och därmed livskvaliteten för personer som får insatser inom 
äldreomsorgen. En ökad personalkontinuitet medför en ökad person-
kännedom och därigenom kan förändringar i hälsotillstånd identi-
fieras och åtgärdas i tid. Vidare kan samverkan och samordning för-
bättras med en ökad personalkontinuitet. Bristande kontinuitet har 
varit ett känt problem under lång tid och åtskilliga satsningar har 
gjorts utan att man kommit till rätta med problemen (se avsnitt 7.1.5) 
Därför kan inte mindre ingripande alternativ ses som tillräckliga. 
Förslaget är därmed proportionerligt och går inte utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med bestämmelsen. 

En individuell plan för dem som flyttar in i särskilt boende 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.10 att en individuell plan ska upp-
rättas när en person flyttar in i ett särskilt boende. Förslaget är en 
utvidgning av det redan befintliga kravet på att upprätta en indi-
viduell plan när det bedöms finnas behov av det för att den enskilde 
ska få sina behov tillgodosedda. Den inskränkning av den kommu-
nala självstyrelsen som detta innebär är marginell. Skillnaden mot 
vad som redan gäller är att det måste vara uppenbart obehövligt för 
att en plan inte behöver upprättas. 

Enligt vår mening finns som regel ett behov av en individuell plan 
för dem som får insatsen särskilt boende. Personer som får plats på 
särskilt boende har ofta omfattande behov av vård och omsorg. Det 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

torde enligt vår bedömning vara ytterst få som efter en faktisk be-
dömning av behov inte skulle omfattas av det krav som redan i dag 
finns i SoL och HSL om att upprätta en individuell plan. Därför gör 
vi bedömningen att det utökade åtagandet är av begränsad omfattning. 
Vi bedömer att ändamålet inte kan uppnås med mindre ingripande 
åtgärder. Förslaget är därmed proportionerlig och går inte utöver vad 
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med bestämmelsen. 

Genomförandeplaner 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.7 att det ska införas en bestäm-
melse om att en genomförandeplan över när och hur insatser ska 
genomföras ska upprättas, följas upp och fortlöpande hållas aktuell, 
om det inte är uppenbart obehövligt. Planen ska ha sin utgångspunkt 
i personens individuella behov och förutsättningar. Planen ska upp-
rättas, följas upp och fortlöpande hållas aktuell tillsammans med per-
sonen, när det är möjligt. Anhöriga eller andra närstående ska ges 
möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och per-
sonen som får insatser inte motsätter sig det. 

Syftet med bestämmelsen är att insatser ska planeras på ett struk-
turerat sätt, att mål sätts upp för insatserna och att det följs upp hur 
målen nås. En genomförandeplan är också ett viktigt verktyg för att 
insatserna planeras och utförs utifrån ett personcentrerat perspektiv. 
Kravet på att planen ska upprättas, följas upp och hållas aktuell ska 
säkerställa att den person som ska få insatser utförda får möjlighet 
att vara delaktig i planeringen och utöva självbestämmande över hur 
och när insatserna ska utföras. Genomförandeplaner kan också vara 
ett verktyg för att arbeta mot det mål vi föreslår om ett förbyggande, 
hälsofrämjande och funktionsstödjande perspektiv. 

Vårt förslag förväntas därmed bidra till en stärkt personcentrering 
och ett stärkt förebyggande arbete som främjar en bättre hälsa och 
stödjer funktionsförmåga. En lagreglering styr på ett likartat sätt och 
bidrar därmed till en nationell likvärdighet. Därför anser vi att det inte 
finns mindre ingripande alternativ som fyller samma syfte. Bestäm-
melsen innebär ett nytt åliggande och en inskränkning av den kommu-
nala självstyrelsen. Förslaget är proportionerligt och går inte utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med bestämmelsen. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Personal 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.15 en bestämmelse som anger att 
det ska finnas den personal som behövs för att insatserna ska kunna 
utföras i enlighet med de mål och krav som gäller för verksamheten 
enligt äldreomsorgslagen och socialtjänstlagen Vårt förslag till bestäm-
melse avser den personal som utför insatser i äldreomsorgen, dvs. 
omsorgspersonal som undersköterskor, specialistundersköterskor 
och vårdbiträden. Vårt förslag innebär inte någon ändring i sak vad 
gäller kravet i SoL, utan syftar till att förtydliga och lyfta fram vikten 
av lämplig utbildning och erfarenhet för äldreomsorgen. 

I 3 kap. 3 § andra stycket SoL anges att det för utförande av upp-
gifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbild-
ning och erfarenhet. Bestämmelsen är allmänt formulerad och gäller 
för hela socialtjänsten. Den syftar till att framhålla hur viktigt det är 
att upprätthålla en hög kompetens och välja personer med lämplig 
bakgrund och personlighet för yrken inom socialtjänsten.50 

Bestämmelsen gäller, även med vårt förslag på ny bestämmelse, 
fortsatt för äldreomsorgen. Förarbetsuttalandena till bestämmelsen 
i SoL äger giltighet än i dag. Där anges att frågan om kompetens är 
av central betydelse för socialtjänstens möjligheter att erbjuda insatser 
av god kvalitet. Vidare anges att det ligger i sakens natur att social-
tjänsten med sina vitt skilda uppgifter behöver personal med skif-
tande utbildning och erfarenhet. Det är också en tillgång om det finns 
personal inom socialtjänsten som speglar befolkningens språkliga, 
kulturella och etniska mångfald. 

Att det behöver finnas ett tillräckligt antal personal för att kunna 
utföra insatser inom äldreomsorgen i enlighet med de mål och krav 
som ställs i lagstiftningen som styr äldreomsorgen är en given förut-
sättning även utan vårt förslag. Bestämmelsen syftar till att lyfta fram 
betydelsen av att det finns rätt antal personal med rätt kompetens 
och innebär inte i sig något krav på att det ska finnas mer personal 
än vad det gör i dag. Förslaget inskränker inte möjligheterna att an-
vända tekniska lösningar som t.ex. olika larm för att komplettera 
personalens insatser. Lagens mål och krav måste uppfyllas även utan 
denna bestämmelse. Bestämmelsen medför därmed inte några nya 
åligganden. Påverkan på den kommunala självstyrelsen är marginell 
och därför är proportionerlig. 

50 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 48. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Fast omsorgskontakt i särskilt boende 

Utredningens förslag om fast omsorgskontakt i särskilda boenden 
(se avsnitt 7.3.12) vidgar kretsen som ska få en fast omsorgskontakt 
och utgör därmed ett intrång i det kommunala självstyret. Förslaget 
syftar till att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen för dem som bor 
i särskilda boenden genom förbättrad personalkontinuitet och en 
mer individanpassad, säker och trygg omsorg. Den fasta omsorgs-
kontaktens arbetssätt regleras inte i förslaget utan det som regleras i 
lag är de mål som ska gälla för arbetet. Det innebär att kommuner inom 
ramen för sina lokala rutiner och processer kommer kunna utforma 
arbetssätt för den fasta omsorgskontakten som passar respektive kom-
muns förutsättningar. Förslaget är därmed proportionerligt och går 
inte utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 
bestämmelsen. 

Vår bestämmelse utgår från bestämmelsen i SoL som fastslår att 
den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln under-
sköterska. Socialtjänstlagens bestämmelser gäller även för äldreom-
sorgen. Kompetenskravet finns alltså redan i SoL och är inte ett nytt 
intrång i självstyret utifrån vara förslag. Kompetenskravet, bidrar till 
att nå målen om en säker och trygg omsorg. Vi gör inget undantag 
från denna reglering när vi föreslår att rollen även ska införas för äldre 
personer i särskilt boende, eftersom undersköterskans kompetens 
bedöms vara minst lika avgörande för personer i särskilt boende. 

Förbättra förutsättningar för chefer 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.14 en bestämmelse som anger att 
socialnämnden ska säkerställa att chefer, som är den närmaste chefen 
för den operativa verksamheten i verksamheter som utför insatser 
inom äldreomsorgen, får de förutsättningar som krävs för att kunna 
utföra ett aktivt och närvarande ledarskap. 

Ett aktivt och närvarande ledarskap är en förutsättning för att vården 
och omsorgen ska kunna bedrivas med en god kvalitet. Chefernas 
förutsättningar att utöva ledarskap kan få konsekvenser inte bara för 
cheferna själva utan även för deras medarbetare och i förlängningen 
också för personer som får insatser i äldreomsorgen. 

Brister i förutsättningarna för att ledare i äldreomsorgen ska kunna 
utföra ett aktivt och närvarande ledarskap har varit kända länge. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Chefer i äldreomsorgen har i genomsnitt ett stort antal underställda 
medarbetare vilket leder till svårigheter i att utöva ett gott och nära 
ledarskap. Chefsarbete inom vård och omsorg kännetecknas dess-
utom av ansträngd ekonomi, begränsat organisatoriskt stöd och 
obalans mellan krav och resurser. Socialstyrelsen beskrev problema-
tiken redan 2006 och flera rapporter därefter har bekräftat detta (se 
avsnitt 7.1.7 och 7.3.14). Trots att bristerna varit kända och påtalats 
i ett flertal rapporter har ingen förändring skett. Detta talar för att 
det behövs en tydligare styrning genom lagreglering för att komma 
tillrätta med problemen. Syftet med bestämmelsen är att kommunerna 
ska förbättra dessa förutsättningar. Vårt förslag reglerar inte de kon-
kreta åtgärder som kommunerna ska genomföra för att nå målet med 
bestämmelsen, därtill är förutsättningarna i kommunerna för olika. 
Varje kommun och verksamhet behöver ta ställning till hur förut-
sättningarna ser ut hos dem och vidta nödvändiga åtgärder. Förslaget 
innebär en inskränkning i den kommunala självstyrelsen, men läm-
nar ett relativt stort utrymme till kommunerna att bestämma hur målet 
ska uppnås. Förslaget är därmed proportionerlig och går inte utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med bestämmelsen. 

Upprätta kvalitetsberättelser 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.13 en bestämmelse som anger att 
socialnämnden årligen ska upprätta en kvalitetsberättelse över sitt 
kvalitetsarbete. 

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen ansvar för att syste-
matiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksam-
heten.51 God kvalitet förutsätter uppföljning.52 Att upprätta kvalitets-
berättelser och att använda dessa som underlag för att säkra och 
utveckla verksamhetens kvalitet är ett sätt att arbeta för att uppfylla 
lagens krav. Vårt förslag innebär därmed en mer detaljerad reglering 
av hur en del av kvalitetsarbetet ska utföras. Därför innebär förslaget 
en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Förslaget innebär 
ett systematiskt arbetssätt för att synliggöra verksamhetens kvalitet 
och vilka förbättringar som behöver göras för att nå upp till krav och 
mål på kvalitet i verksamheterna. Förslaget syftar till att de förtro-

51 3 kap. 3 § SoL. 
52 Prop. 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 93 och prop. 2005/06:115, 
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 118. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

endevalda i ansvarig nämnd, som ytterst ansvariga, ska få goda för-
utsättningar att bedöma och utveckla äldreomsorgens kvalitet och 
utveckling. Uppföljningen ger också underlag för ställningstagande 
om kvalitetssäkring och -utveckling framöver. 

Sedan 2011 har det funnits allmänna råd som rekommenderar att 
kvalitetsberättelser upprättas. Det är dock en så central del i att 
säkerställa att ansvariga för äldreomsorgen i kommunen har tillräck-
lig insyn för att kunna uppmärksamma brister och förbättringsom-
råden samt följa och styra kvalitetsutvecklingen i kommunen att det 
bör regleras i lag. För att åstadkomma en likvärdighet nationellt och 
kunna göra nationella jämförelser krävs styrning genom lagstiftning. 
Förslaget är därmed proportionerlig och går inte utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med bestämmelsen. 

Nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

Utredningen föreslår, i enlighet med våra direktiv, en ordning för, och 
en reglering av, en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldre-
omsorgen (se avsnitt 7.3.18).53 Enligt vårt förslag ska ordningen tas 
fram i form av en förordning. Systemet ska bidra till en långsiktig för-
bättring av, och en höjd kvalitet inom, äldreomsorgen. Det ska även 
främja likvärdighet över landet. Den nationella ordningen för kvalitets-
utveckling kommer även utgöra en tydligare utgångspunkt för till-
synen av äldreomsorgen. 

Regeringen har i direktiven aviserat en avsikt att ge relevant myn-
dighet i uppdrag att precisera och utforma förslag på innehållet i den 
nationella ordningen för kvalitetsutveckling. 

Att införa mer förtydligande och preciserade regler i en förord-
ning innebär en ökad reglering och därmed en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen. Givet att utredningen inte har i uppdrag 
att utforma själva förordningen om den nationella ordningen för 
kvalitetsutveckling är det inte möjligt att förutse hur denna reglering 
kommer att utföras och därmed hur den påverkar det kommunala 
självstyrelsen. Det beror på vilka förslag den myndighet regeringen 
ger uppdraget till lägger fram och vad regeringen beslutar. Utred-
ningen föreslår inte några nya bemyndiganden för regeringen att ta 
fram föreskrifter utan utgår från att en förordning utfärdas med stöd 

53 Motsvarande det som i direktiven kallas för en nationell omsorgsplan, se avsnitt 7.3.18. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

av 8 kap. 7 § regeringsformen. Av bestämmelsen följer att regeringen 
kan meddela närmare föreskrifter om verkställighet av lag. Dvs. inte 
bestämmelser om nya åligganden för kommunerna, utan förtyd-
liganden kring vad som följer av lag avseende äldreomsorgens upp-
drag och innehåll. 

Den myndighet som har uppdraget att ta fram förslag behöver 
överväga vilken detaljeringsgrad som är ändamålsenlig för att uppnå 
syftet med bestämmelserna. I samband med detta kan en analys av 
hur förslagen förhåller sig till 14 kap. 3 § RF göras och prövas mot 
proportionalitetsprincipen. Detta låter sig dock inte göras innan 
förslagen har utarbetats. 

Det förslag till bestämmelse som läggs fram i detta betänkande 
reglerar endast en ordning för att det ska finnas ett regelverk med en 
nationell ordning för kvalitetsutveckling och skapar förutsättningar 
i äldreomsorgslagen för sådana regler. Bestämmelsen innebär i sig 
inte någon direkt inskränkning av den kommunala självstyrelsen som 
det går att bedöma proportionaliteten i. 

9.4.5 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna 

Utredningens bedömning: Förslagen till bestämmelser i en ny 
äldreomsorgslag ska komplettera bestämmelserna i socialtjänst-
lagen (2001:453). Därför är många av de förslag vi lägger fram 
förtydliganden av vad som gäller enligt SoL, dess förarbeten och 
praxis. 

Det gäller bestämmelserna om nya mål i äldreomsorgslagen, om 
ett förebyggande perspektiv och en hälsofrämjande, funktions-
stödjande och tillgänglig inriktning. Det gäller även vårt förslag om 
att insatser ska utformas och genomföras på ett sätt som tillgodo-
ser personers individuella behov och förutsättningar. Det gäller 
likaså vårt förslag om att insatser ska följas upp av socialnämnden. 
Liksom förslaget om att det ska finnas den personal som behövs 
för att uppfylla mål och krav i lagstiftningen. Detsamma gäller för-
slaget om information om stöd till anhöriga eller andra närstå-
ende. Dessa förslag innebär inte nya åtaganden och aktualiserar 
därmed inte finansieringsprincipen. 

Vi föreslår även att bestämmelser som specifikt rör äldreomsorg 
i annan lagstiftning flyttas till äldreomsorgslagen, för en samman-
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hållen lagstiftning om äldreomsorg. De bestämmelserna är 5 kap. 
4–6 §§ SoL. Detsamma gäller bestämmelserna i 4 kap. 1 c § SoL, 
5 kap. 10 § SoL och 18–18 c §§ i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Inga förändringar görs i sak i 
samband med flytten av dessa bestämmelser, och det innebär 
därmed inte några nya åtaganden. 

De förslag vi bedömer medför nya åtaganden är förslagen om: 

• att förbättra förutsättningar för ett aktivt och närvarande 
ledarskap, 

• att stärka personers delaktighet genom att ge information, 

• att planera och organisera för kontinuitet, trygghet och säkerhet, 

• att erbjuda en individuell plan för dem som flyttar in i särskilt 
boende, 

• att upprätta genomförandeplaner, 

• att erbjuda fast omsorgskontakt i särskilt boende, 

• att upprätta kvalitetsberättelser. 

Därutöver föreslår utredningen en bestämmelse om en nationell 
ordning för kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. Denna före-
slås utformas i form av en förordning vilken innehåller bestäm-
melser om hur lagstiftningens krav ska verkställas. Dvs. inte bestäm-
melser om nya åligganden för kommunerna. 

Samtliga dessa nya åtaganden, förutom det sista, aktualiserar 
finansieringsprincipen, och vi föreslår att staten ska ersätta kom-
munerna för de nya kostnaderna. 

Bestämmelser som flyttas från annan lagstiftning 

Utredningen föreslår att bestämmelser som specifikt rör äldreom-
sorg i annan lagstiftning flyttas till äldreomsorgslagen. Detta för att 
lagens målgrupper ska finna bestämmelser som rör dem på ett samlat 
ställe. Socialtjänstlagens bestämmelser som rör hela socialtjänsten 
har inte förts in i äldreomsorgslagen eftersom detta skulle innebära 
en omfattande dubbelreglering. Vissa bestämmelser som har särskild 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

betydelse för äldreomsorgen och våra förslag till bestämmelser in-
förs det i stället upplysningsbestämmelser om. 

De bestämmelser som föreslås flytta från SoL är 5 kap. 4 § om 
värdegrunden och att få leva och bo självständigt med en aktiv och 
meningsfull tillvaro. Det är även 5 kap. 5 § SoL som anger att 

– socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder 
och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service, 

– kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd, 

– kommunen får inrätta särskilda boendeformer för äldre männi-
skor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lätt-
åtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oöns-
kad isolering, samt 

– en äldre person ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och 
hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 

Det gäller också bestämmelserna i 5 kap. 6 § första och andra stycket 
SoL om 

– att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsför-
hållandena i kommunen för äldre personer, 

– att i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 
verksamhet på detta område, 

– att kommunen ska planera sina insatser för äldre och 

– att samverka med regionen samt andra samhällsorgan och orga-
nisationer. 

Detsamma gäller bestämmelserna i 4 kap. 1 c § SoL om att få sam-
manbo med make eller sambo samt bestämmelser om nationella mino-
riteter i 5 kap. 6 § tredje stycket SoL och 18–18 c §§ i lagen (2009:724) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Eftersom vi har förslag på en bestämmelse som bygger på bestäm-
melsen om närståendestöd i SoL, flyttas den till äldreomsorgslagen i 
den del som avser stöd till äldre personer. Den del som avser lång-
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varigt sjuka och yngre personer med funktionsnedsättning formu-
leras om och regleras fortsatt i SoL. 

Detsamma gäller bestämmelsen om fast vårdkontakt i hemtjänst, 
den del som rör äldre flyttas till äldreomsorgslagen och den del som 
rör yngre personer med funktionsnedsättning regleras i SoL. 

Dessa förslag innebär inte nya åtaganden eller nya kostnader. 

Nya mål i äldreomsorgslagen 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.5 att det införs en bestämmelse i 
äldreomsorgslagen om nya mål för äldreomsorgen som anger att den 
ska ha ett förebyggande perspektiv och en hälsofrämjande, funk-
tionsstödjande och tillgänglig inriktning. Målen konkretiserar målet 
i socialtjänstlagen om att socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Att socialtjänsten ska 
arbeta förebyggande har lyfts fram i förarbeten sedan socialtjänst-
lagens tillkomst.54 Att ha ett förebyggande perspektiv i äldreomsorgen 
får anses innefatta att ha en hälsofrämjande, funktionsstödjande och 
tillgänglig inriktning. Bestämmelsen syftar till att äldreomsorgen, 
genom att vara tillgänglig, når personer i behov av stöd och hjälp 
tidigt och kan sätta in insatser för att stödja hälsa och funktion på 
ett tidigt stadium för att motverka eller skjuta fram behov av mer 
ingripande eller omfattande insatser. Vi menar att ett förebyggande 
perspektiv utöver att bidra till högre livskvalitet hos personer även 
syftar till att minska eller skjuta upp behov av mer omfattande insat-
ser och därmed även kostnaderna för kommunerna. Förslaget inne-
bär ett perspektiv som ska genomsyra hela äldreomsorgen. Det inne-
håller inte några konkreta åtaganden. Utredningens bedömning är 
att bestämmelsen inte innebär några nya åligganden eller kostnader 
för kommuner. 

Insatser utifrån individuella behov och förutsättningar 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.6 att de insatser en person beviljas 
enligt 4 kap. 1 § SoL som stöd och hjälp i den dagliga livsföringen 
ska vara utformade och genomföras på ett sätt som tillgodoser per-
sonens individuella behov och förutsättningar. Att biståndsprövning 

54 Se t.ex. prop. 1979/80:1, Del A, Om socialtjänsten, s. 136. 
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ska ha sin utgångspunkt i den enskildes individuella behov får anses 
gälla redan i dag. Det framgår av förarbetsuttalanden och praxis.55 

Vårt förslag syftar till att stärka personcentreringen i äldreomsorgen 
och minska utbudsstyrningen i utredningar och beslut om insatser. 
Förslaget stödjer även och lyfter fram den helhetsprincip som ska 
gälla i socialtjänsten. 

Vi bedömer att det redan följer av gällande rätt att man ska utreda 
och pröva insatser utifrån individuella behov och att det därmed inte 
innebär ett nytt åliggande eller nya kostnader. Detsamma gäller för 
vårt tillägg om att även individens förutsättningar ska utredas och 
att insatser ska anpassas till dem. Det är en konkretisering av målet i 
socialtjänstlagen om att socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 56 Det är en konkreti-
sering som är särskilt anpassad till behoven inom äldreomsorgen och 
vad som är ett viktigt fokus där. 

Utredningens bedömning är att bestämmelsen inte innebär några 
nya åligganden eller kostnader för kommuner. 

Personal 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.15 en bestämmelse som anger att i 
verksamheter som utför insatser inom äldreomsorgen ska det finnas 
den personal som behövs för att uppfylla de krav och mål som gäller 
för verksamheten enligt äldreomsorgslagen och socialtjänstlagen. 

I 3 kap. 3 § SoL finns bestämmelser som anger att insatser inom 
socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att det ska finnas personal 
med lämplig utbildning och erfarenhet för utförande av uppgifter 
inom socialtjänsten. Befintlig bestämmelse om personal tar enbart 
upp kompetens, inte att det ska finnas ett tillräckligt antal personal. 
Att det behöver finnas ett tillräckligt antal personal för att kunna 
utföra insatser inom äldreomsorgen i enlighet med de mål och krav 
som ställs i lagstiftningen som styr äldreomsorgen är dock en given 
förutsättning även utan vårt förslag. 

I våra förslag finns inget hinder mot att välfärdsteknik används 
inom omsorgen där det är lämpligt. Vi stödjer den nödvändiga ut-
vecklingen på det området. Personalen kommer trots den utveck-

55 Prop. 1979/80:1, Del A, Om socialtjänsten, s. 526. 
56 1 kap. 1 § SoL. 
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lingen fortsatt att vara äldreomsorgens viktigaste resurs och de som 
kan säkerställa en god kvalitet i omsorgen. Kompetensen hos perso-
nalen är en viktig del av att det ska finnas den personal som behövs 
för att uppfylla krav på god kvalitet och andra krav. Detta regleras 
redan i 3 kap. 3 § SoL. Vi bedömer att vårt förslag inte innebär nya 
åligganden eller kostnader. 

För de av våra förslag till bestämmelser i äldreomsorgslagen som 
beräknas medföra ytterligare åtaganden i form av ökade personal-
resurser beräknar vi kostnaderna kopplat till detta för det enskilda 
förslaget (se vidare i avsnitt 9.4.5). 

Information om närståendestöd 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.16 en ny bestämmelse om att social-
nämnden i sin uppsökande verksamhet ska informera om det stöd som 
erbjuds personer som vårdar eller stödjer närstående i kommunen. 
Det anges i 5 kap. 10 § SoL att kommunen ska erbjuda sådant stöd. 
I 3 kap. 1 § anges att det till kommunens uppgifter bl.a. hör att infor-
mera om socialtjänsten i kommunen och genom uppsökande verk-
samhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnads-
förhållanden. I propositionen till bestämmelsen om anhörigstöd erinrar 
regeringen om den bestämmelsen.57 

Vårt förslag syftar till att lyfta fram behovet av att informera för 
att nå personer som vårdar eller stödjer närstående tidigt och i före-
byggande syfte erbjuda stöd. Förslaget är en konkretisering av vad 
som redan gäller och medför inte några nya åligganden eller kostnader. 

Följa upp insatser 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.8 en bestämmelse som anger att 
socialnämnden ska följa upp om de insatserna som beviljats tillgodo-
ser de behov en person med insatser har. Det finns inget uttryckligt 
krav på uppföljning i socialtjänstlagen.58 

Däremot anges det i nuvarande 3 kap. 3 § tredje stycket SoL att 
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utveck-

57 2008/09:82, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, s. 26. 
58 Prop. 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 93 och prop. 2005/06:115, 
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 118. 
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las och säkras. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
föreskrivs att den som bedriver socialtjänst, med stöd av ett led-
ningssystem, bl.a. ska kontrollera, följa upp och utvärdera verksam-
heten. 

Innebörden av bestämmelsen i 3 kap. 3 § tredje stycket SoL är, 
enligt förarbetena, att en uppföljning och utvärdering av verksam-
hetens kvalitet och resultat ska göras av socialnämnden.59 I för-
arbetena till kvalitetsbestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket SoL 
uttalar regeringen att en del av kvaliteten är att socialtjänsten använ-
der sig av ett genomtänkt arbetssätt, vilket understryker behovet av 
uppföljning och utvärdering av insatser.60 Dessa förarbetsuttalanden 
innebär sammantaget att kvalitet och att systematiskt säkra och 
utveckla kvaliteten enligt lagstiftningen förutsätter uppföljning. 

Vårt förslag på bestämmelse ställer inte upp något krav på hur 
eller med vilken frekvens uppföljningar behöver göras. Det är upp 
till kommunen att fastställa det i sina lokala riktlinjer och rutiner (se 
avsnitt 7.3.8.) 

Eftersom det har visat sig att få kommuner följer upp insatserna 
bedömer vi att kravet på uppföljning behöver kodifieras och preci-
seras i lagen. Det är alltså inte en ny uppgift för kommunerna att 
följa upp och därmed innebär förslaget inga ökade kostnader. 

Information som en förutsättning för delaktighet och inflytande 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.9 en ny bestämmelse som anger att 
en person ska få den information som behövs för att hen ska kunna 
vara delaktig och ha inflytande i sitt ärende och de insatser som 
lämnas. Informationen ska beskriva äldreomsorgen på ett sätt och i 
den omfattning som ger personen möjlighet att utöva delaktighet 
och inflytande i sitt ärende och insatserna. 

Bestämmelsen syftar till att skapa förutsättningar för att uppnå 
målet i SoL:s bestämmelser om att verksamheten ska bygga på respekt 
för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och att social-
nämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne.61 Den enskilde ska få förutsätt-

59 Prop. 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 119. 
60 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 52. 
61 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § SoL. 
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ningar för att kunna ha en aktiv roll och utöva självbestämmande över 
sin situation. Det är även ett av socialtjänstens reglerade uppdrag att 
informera om socialtjänsten i kommunen.62 De bestämmelser som 
redan reglerar detta område är av övergripande karaktär. Vi konkreti-
serar innebörden utifrån specifika behov i äldreomsorgen. 

Information som rör personens eget ärende ser vi att det är natur-
ligt att den lämnas vid möten som ändå sker och den eventuella 
ökade tidsåtgång som detta skulle innebära är liten i sammanhanget. 
Kravet på att informationen ska lämnas skriftligt om det behövs eller 
om den enskilde begär det kan innebära en mindre administrativ kost-
nad. Mycket av den information som ska ges är av allmängiltig karak-
tär. Där kan man tänka sig att en kommun väljer att ta fram skriftligt 
material, vilket kan leda till en viss initial kostnad. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att bestämmelsen innebär ett visst 
utökat åtagande till det som redan gäller, därmed aktualiseras finan-
sieringsprincipen. Vi bedömer dock att de kostnader som kan upp-
komma är marginella och inte beräkningsbara. Dessa kostnader kan 
förväntas betala sig genom de vinster som kan uppstå i och med att 
personen förstår förutsättningarna, handläggningsprocessen m.m. och 
kan känna sig väl bemött och delaktig. Det kan innebära att samarbete 
mellan personen och personalen fungerar bättre, mindre arbetstid be-
hövs för att svara på frågor och att handläggningsprocessen fungerar 
väl då den enskilde är insatt i hur den går till. 

Planera och organisera för kontinuitet, trygghet och säkerhet 

Vi föreslår i avsnitt 7.3.11 ett krav på att personers behov av kon-
tinuitet, trygghet och säkerhet införs i äldreomsorgslagen. Enligt 
3 kap. 3 § SoL ska insatserna i socialtjänsten vara av god kvalitet. En 
aspekt av kvalitet som lyftes i propositionen vid införandet av be-
stämmelsen var begreppet helhetssyn som ger uttryck för ett sådant 
integrerat synsätt där den enskildes behov av kontinuitet och trygg-
het alltid måste lyftas fram före de behov som organisationer och 
administration kan ställa. Vårt förslag till bestämmelse reglerar inte 
i detalj hur planering eller organisering ska gå till för att uppnå kon-
tinuitet, trygghet och säkerhet. 

62 3 kap. 1 § SoL. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Även om det inte kan sägas vara helt nytt, mot bakgrund av be-
stämmelsen om god kvalitet och dess innebörd enligt förarbets-
uttalanden, bedömer vi att detta är att utöka befintliga åligganden. 
Att komma tillrätta med bristerna i personalkontinuiteten bedöms 
troligtvis leda till kostnadsökningar. 

Personalkontinuitet är en viktig förutsättning för trygghet och 
säkerhet, kanske den viktigaste för att komma till rätta med bristerna. 
När det gäller att schemalägga personal på ett sätt som beaktar perso-
ners behov av personalkontinuitet är det oklart om det behöver leda 
till kostnadsökningar totalt sett. Att arbetsgivare kan erbjuda en arbets-
miljö som innebär en mer kontinuerlig kontakt med färre personer 
som får äldreomsorg skulle även kunna bidra till att minska stress och 
öka attraktiviteten i yrket, som i sin tur skulle kunna till och med öka 
arbetsutbudet, dvs. att flera skulle kunna tänka sig jobba i branschen 
tack vare bättre schema och arbetsvillkor. 

Kostnadsberäkningar 

Ett sätt att åtgärda brister inom personalkontinuitet är att minska antal 
timanställda inom äldreomsorg, samt att lägga scheman som möjliggör 
att de anställda i största möjliga utsträckning träffar samma personer 
från äldreomsorgen. För att uppskatta en möjlig omfattning av kost-
nader för ökad personalkontinuitet har vi tittat på detta område. 

För att göra antaganden om ändrad andel timanställda utgår vi från 
de gränsvärden som år 2021 användes för att fördela ett prestations-
baserat statsbidrag till kommuner baserat på kommunernas möjlig-
heter att minska andelen timanställningar inom den kommunalt finan-
sierade vården och omsorgen av äldre.63 I uppdraget bestämdes en god 
nivå till att andelen timanställda var högst 17 procent. Detta använder 
vi som ett max-scenario i våra beräkningar. I uppdraget fanns även ett 
alternativt sätt att få ta del av medlen vilket innebar att de kommuner 
som inte uppnådde en god nivå behövde förbättra förhållandet med 
5 procentenheter. Detta använder vi för att beräkna ett min-scenario. 

63 Syftet med bidraget var att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka 
tryggheten inom äldreomsorgen. Se vidare: Anvisningar för prestationsbaserade medel i syfte 
att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 
(socialstyrelsen.se) 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Utav ca 172 000 kommunalanställda inom äldreomsorgen (vård-
biträden och undersköterskor) är antalet sysselsatta 162 000 personer, 
dvs. 92 procent, medan resten är lediga i någon form. Bland de syssel-
satta är 72 procent månadsavlönade. Antalet timanställda var ca 45 000, 
ca en fjärdedel av alla anställda, och 28 procent av de sysselsatta.64 

Denna grupp jobbar i mycket lägre utsträckning än de som är månads-
avlönade. Månadsavlönade jobbar i genomsnitt 88 procent av en hel-
tid, medan timavlönade jobbar i genomsnitt 42 procent av en heltid.65 

För att beräkna effekterna görs följande antagande: 

1. För max-scenariot antog vi att en ”god nivå” på kontinuiteteten
uppnås när andel timanställda bland alla anställda blir max 17 pro-
cent. Detta skulle innebära att antalet timanställda minskar med 
ca 16 000 individer, och antalet månadsavlönade ökar med 10 000 per-
soner (med antagande om att ca hälften av de nya månadsanställda 
går upp till 88 procent och hälften 42 procent sysselsättningsgrad, 
se punkt 3 och 4 nedan). 

2. För min-scenariot har vi utgått från en 5 procentenhets minskning 
av timanställda, dvs. dagens genomsnitt på 25 procent för vård-
biträde och undersköterskor, minskar till 20 procent. I detta scena-
rio minskar antalet timanställda med ca 9 800 personer, vilket med 
hänsyn tagen till ökad sysselsättningsgrad (samma som i max-
scenariot) omvandlas till ca 6 400 nya månadsavlönade. 

3. Ungefär hälften av de nya månadsavlönade – vilka utgörs av tidi-
gare timanställda – antas komma att jobba på samma sysselsätt-
ningsgrad som månadsanställda jobbar i dag, dvs. 88 procent. 

4. Andra hälften behåller sin nuvarande sysselsättningsgrad på i genom-
snitt ca 42 procent men tack vara anställningen kan de ta del av 
sjuklön samt utbildningar osv. vilket kan leda till bättre kunskap 
och tryggare arbetsförhållande.66 

5. Antalet faktiska arbetade timmar behålls oförändrade, vilket leder 
till att antalet anställda totalt kommer att minska när sysselsätt-
ningsgraden ökar. 

64 SKR,Tabell 4. Antal anställningar, faktiska årsarbetare, sysselsatta och helt lediga efter AID-
etikett (yrke) i kommuner nov 2020. 
65 Omräknat till faktiska helårsarbetskrafter motsvarar månadsavlönade ca 103 000 anställda 
och timanställda ca 19 000 faktiska helårsarbetare, på riksnivå. 
66 Ett grovt antagande baserat på att många timanställda, men inte alla, jobbar ofrivillig deltid. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

6. Vi använder oss av timlönestatistik från 2020 enligt vilken tim-
lönen för undersköterska var 150 kronor medan timlönen för 
vårdbiträde var 135 kronor i genomsnitt67. 

7. Lönerna skrivs upp med sammanlagt 8,7 procent under perioden 
motsvarande konjunkturlönestatistikprognosen från Konjunktur-
institutet.68 

Enligt SCB:s lönestrukturstatistik 2020 vet vi att timanställda tjänar 
en lön motsvarande 87,7 procent av månadsavlönades lön. Detta inne-
bär att 2020 kostade alla timanställda ca 7,8 miljarder kronor (inklu-
sive alla arbetsgivaravgifter). 

Enligt max-scenariot blir total lönesumma, inklusive arbetsgivar-
avgifter, ca 8,2 miljarder kronor 2020, en lönekostnadsökning på drygt 
300 miljoner kronor 2020. Omräknat till 2024 blir lönekostnadsök-
ningen inklusive arbetsgivaravgiften ca 500 miljoner kronor. 

Enligt min-scenariot blir ökningen av lönekostnaderna på mot-
svarande sätt 207 miljoner kronor 2020 som omräknat till 2024 in-
klusive arbetsgivaravgiften blir 320 miljoner kronor. 

I sammanhanget bör dock också beaktas att en högre grad av 
personalkontinuitet kan skapa mindre behov av tid till handledning, 
rutiner och dokumentation för att säkerställa omsorgskontinuiteten, 
samt bidra till bättre arbetsmiljö och därmed minska relaterade 
kostnader. 

Givet att bestämmelsen medför ett nytt åtagande för kommunerna 
aktualiseras finansieringsprincipen och vi föreslår att staten ersätter 
kommunerna för dessa kostnader (se vidare avsnitt 9.4.6 och 9.6). 

En individuell plan för dem som flyttar in i särskilt boende 

Utredningen föreslår att en individuell plan ska upprättas då en per-
son flyttar in i ett särskilt boende enligt äldreomsorgslagen, om den 
enskilde samtycker till det och det inte är uppenbart obehövligt (se 
avsnitt 7.3.10). Att en individuell plan ska upprättas när det bedöms 
finnas behov av en sådan gäller redan enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen 
(2001:453) och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

67 Phoenix, Lön- och inkomststatistik inom hemtjänsten. 
68 Konjukturinstitutet, Timlöner enligt konjunkturlönestatistiken efter variabel, enhet och period. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Vårt förslag innebär att det som grundregel ska upprättas en 
sådan plan, eftersom behov av en sådan generellt föreligger när man 
har så omfattande vård och omsorgsbehov att man fått beslut om 
särskilt boende. Det är enbart när det är uppenbart obehövligt eller 
om den enskilde inte samtycker som man kan underlåta att upprätta 
en individuell plan enligt vårt förslag. Personer som får plats på sär-
skilt boende har ofta omfattande behov av vård och omsorg. Det 
torde enligt vår bedömning vara ytterst få som efter en faktisk be-
dömning av behov inte skulle omfattas av det krav som redan i dag 
finns i SoL och HSL om att upprätta en individuell plan. Därför gör 
vi bedömningen att det utökade åtagandet är av begränsad omfatt-
ning och därmed också medför begränsade kostnader. Se dock även 
våra förslag till utökad omfattning av bestämmelsen om individuell 
plan för personer som är inskrivna i kommunens primärvård (se av-
snitt 8.6.2 och 9.5.6) 

Genomförandeplan 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.7 att det ska införas en bestäm-
melse om att en genomförandeplan över när och hur insatser ska 
genomföras ska upprättas, följas upp och fortlöpande hållas aktuell, 
om det inte är uppenbart obehövligt. 

Socialstyrelsens enhetsundersökning 2018 visade att 73 procent 
av äldre i ordinärt boende och 91 procent i särskilt boende hade en 
genomförandeplan.69 Skälet till att vi – trots att många använder 
genomförandeplaner – anser att det behövs en lagreglering är att genom-
förandeplaner är viktiga verktyg för att insatser planeras på ett struk-
turerat sätt, att mål sätts upp för insatserna och att det följs upp hur 
målen nås. 

En genomförandeplan är också ett viktigt verktyg för att insat-
serna planeras och utförs utifrån ett personcentrerat perspektiv. Kravet 
på att planen ska upprättas, följas upp och hållas aktuell ska säker-
ställa att den person som ska få insatser utförda får möjlighet att vara 
delaktig i planeringen och utöva självbestämmande om hur och när 
insatserna ska utföras. Genomförandeplaner kan också vara ett verk-

69 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. Jämförelser mellan kom-
muner och län, 2019. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

tyg för att arbeta mot det mål vi föreslår om ett förbyggande, hälso-
främjande och funktionsstödjande perspektiv. 

Upprättande och uppföljning av genomförandeplaner är ett nytt 
åliggande som medför ökade kostnader och aktualiserar finansierings-
principen. 

Kostnadsberäkningar 

Eftersom det inte finns krav på genomförandeplaner i dag behöver 
vårt förslag kostnadsberäknas från grunden, även om flertalet per-
soner i hemtjänst och särskilt boende redan i dag har en sådan. 

Det är i dag vanligt att någon i omsorgspersonalen, dvs. under-
sköterska eller vårdbiträde inom hemtjänst eller på särskilt boende 
gör planen, men vi ställer inga krav på att det ska vara en viss profes-
sion. För våra beräkningar av lönekostnader antar vi att planen ska 
upprättas av en undersköterska. 

Kostnaden för upprättandet av en genomförandeplan räknas separat 
från kostnaden för en fast omsorgkontakt trots att genomförande-
planen skulle kunna ingå bland hens uppgifter. Detta eftersom 
genomförandeplanen är ett nytt, separat, åtagande. 

Vi skiljer mellan upprättande och uppföljning av planen kost-
nadsmässigt. Beräkningarna nedan avser kostnaden för upprättande 
av planen. Vi anser att det är rimligt att kostnaden för uppföljning 
av planen ingår i den ordinarie arbetstiden av den undersköterska 
som har rollen som fast omsorgskontakt. Detta är i linje med de upp-
gifter för en fast omsorgskontakt som beskrivs propositionen som 
låg bakom införandet av funktionen i hemtjänsten.70 

Målgruppen för vårt förslag blir alla 65 år och äldre som får hem-
tjänst för första gången eller flyttade till ett särskilt boende under ett 
särskilt år. När det gäller första året när reformen träder i kraft 
(2024) räknar vi dock med hela gruppen som har haft omsorg under 
året, så att vi också bekostar upprättandet av planen retroaktivt för 
de som har funnits i omsorg sedan tidigare (så att alla får en plan, 
oavsett boendeform). 

Från 2025 får vi däremot räkna på kostnaden att upprätta planen 
bara för de 65 år och äldre som får äldreomsorg för första gången 
under det året. Vi får fram denna siffra genom att titta på skillnaden 

70 Prop. 2021/22:116, En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, s. 14. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

mellan antalet som har haft insatserna hemtjänst eller särskilt boende 
under året totalt och antalet som har insatserna under en genom-
snittsmånad (se avsnitt 9.3.1). När det gäller 2024 räknar vi med totalt 
ca 347 000 personer 65 år och äldre som hade hemtjänst eller bodde 
i särskilt boende (utifrån helårsstatistik från 2020, se tabell 9.3). När det 
gäller 2025 tittar vi på ett nytt inflöde om totalt ca 97 000 personer 
under året baserat på 2020 års statistik (dvs. skillnaden mellan alla 
som var berörda under hela året totalt och antal med insatserna 
under genomsnittsmånaden).71 

För att kunna göra antaganden kring tidsåtgången vid upprät-
tande av en genomförandeplan har vi tagit del av erfarenheter från 
Östersund kommun, i form av samtal med personer som är involve-
rade i arbetet med genomförandeplaner och i form av uppskattningar 
kring tidsåtgång och kostnader. 

Tiden för att upprätta planen kan variera beroende på hur omfat-
tande behovet är, mellan en halv till 2 timmar för mötet med den 
äldre personen och anhöriga. Därefter kan det behövas mellan en 
kvart till upp till en och en halv timme för att upprätta dokumenta-
tionen. 

Vi räknar med en tidsåtgång på ca 2 timmar för att upprätta en 
genomförandeplan. Tiden inkluderar träff för bedömning av indi-
viduella behov och risker tillsammans med individen och i konsul-
tation med anhöriga, samordning med ansvarig personal för even-
tuella insatser på hälso- och sjukvårdssidan (t.ex. motsvarande fast 
vårdkontakt), och administrativt arbete/dokumentation. Enligt våra 
beräkningar skulle det då krävas motsvarande 425 heltidsanställda 
under 2024 och ca 120 heltidsanställda under 2025 och framåt. 

Vi utgår från löneläget för en undersköterska som tidigare använts, 
28 900 kronor/månad indexerad till 2024 dvs. 31 243 kronor/månad. 
Dessutom behöver vi räkna fram det ytterligare till 2025. Enligt löne-
prognoser från Konjunkturinstitutet blir det en ytterligare löneökning 
med 3,3 respektive 3,4 procent. Vi tillämpar ett personalomkostnads-
pålägg på 42,75 procent för kommunalt anställda (2023). 

Utifrån dessa antaganden blir kostnaden för 2024 ca 228 miljoner 
kronor. Från 2025 kommer kostnaden att bli ca 65,5 miljoner kronor 
per år. 

71 Vi vet att inflödet var något lägre under 2020 men vi räknar med att skillnaden inte är till-
räckligt stor för att göra en stor skillnad på våra resultat, och vi vill vara konsekventa mellan 
olika förslag när det gäller basåret vi räknar med. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Givet att bestämmelsen medför ett nytt åtagande för kommu-
nerna aktualiseras finansieringsprincipen och vi föreslår att staten er-
sätter kommunerna för kostnaderna (se vidare avsnitt 9.4.6 och 9.6). 

Givet att förslaget finansieras från botten kan detta innebära att 
kommunerna får kostnadsersättningar för åtgärder som majoriteten 
redan frivilligt bekostar (jfr inledningen av avsnittet). Med ett anta-
ganden om att ca 80 procent av kommunerna redan arbetar med genom-
förandeplaner i äldreomsorgen skulle det motsvara en minskad kostnad 
för kommunerna om 182 miljoner kronor 2024 och 51 miljoner 
kronor 2025 och framåt. 

Fast omsorgskontakt på särskilt boende 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.12 att det ska införas en bestäm-
melse om att den som bor i ett särskilt boende ska erbjudas en fast 
omsorgskontakt som ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, 
kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning i boendet, om 
det inte är uppenbart obehövligt. Förslaget innebär att den reglering 
som redan finns för personer med hemtjänst utökas till att även om-
fatta äldre personer på särskilt boende. I likhet med befintliga krav på 
rollen som fast omsorgskontakt får endast den som har rätt att använda 
yrkestiteln undersköterska vara fast omsorgskontakt.72 

Bestämmelsen är ett nytt åtagande och bedöms medföra ökade 
kostnader för den tidsåtgång som uppdraget innebär. Eftersom det 
är ett nytt åtagande aktualiseras finansieringsprincipen. 

Kostnadsberäkningar 

Förslaget innebär en utökad omfattning av vilka som ska erbjudas en 
fast omsorgskontakt, i förhållande till den proposition om fast om-
sorgskontakt i hemtjänsten som riksdagen beslutat om under våren 
2022.73 Det innebär att det kommer behövas mer arbetskraft i form 
av undersköterskor. Uppskattningen av vilka resurser som krävs 
styrs av hur många individer en omsorgskontakt som jobbar heltid 
kan vara till för. Detta vilar i sin tur på vilket kontaktfrekvens som 

72 Undersköterska blir skyddad yrkestitel from 1 juli 2023. En övergångsperiod gäller dock 
fram till den 30 juni 2033, vilken ger en person som den 1 juli 2023 är tillsvidareanställd med 
yrkestiteln undersköterska rätt att fortsätta använda titeln under tio år. 
73 Bet. 2021/22:SoU24. Angående fast omsorgskontakt inom hemtjänst. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

antas vara rimlig i snitt för den här individkretsen, och vilka andra 
uppgifter som den fasta omsorgkontakten förväntas utföra. 

Vi utgår från antaganden baserade på de som gjorts av Utred-
ningen om fast omsorgkontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) samt i 
propositionen ”En fast omsorgskontakt i hemtjänsten”.74 Vi bedö-
mer att det kan finnas vissa skillnader i behov mellan den population 
som har hemtjänst och den som bor på ett särskilt boende. Det gäller 
t.ex. behoven av tillgänglighet som kan se annorlunda ut på ett bo-
ende där det finns personal dygnet runt och där vissa situationer bör 
kunna åtgärdas direkt utan förmedling via en fast omsorgskontakt. 
Å andra sidan kan de personer som bor i särskilt boende ha mer kom-
plexa behov som ställer större krav på samordning av sociala insatser 
och hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

Liksom i propositionen uppskattar vi därmed tiden som behöver 
läggas på dessa arbetsuppgifter till i genomsnitt 20 minuter per 
vecka.75 Vi räknar med 52 veckor om året, eftersom vi vill fånga en 
årlig kostnad för en heltidsanställd. Kontakten med en enskild äldre 
person kan visserligen vara mer sällan, och kortare än ett år i fall någon 
avlider under året. Samtidigt kommer det då rimligen nya individer 
som flyttar in som ska tillhandahållas en fast omsorgskontakt. 

Vi bedömer vidare att alla som omfattas av vår äldreomsorgslag 
och bor på ett särskilt boende har behov av en fast omsorgkontakt 
oavsett om vad de aktivt skulle efterfråga det. Det betyder att den 
primära målgruppen för vårt förslag är alla 65 år och äldre på särskilt 
boende. 

Även personer yngre än 65 år kan dock omfattas av vårt förslag 
till äldreomsorgslag, när insatser inom äldreomsorgen är ändamåls-
enligt med hänsyn till personens behov av stöd och hjälp. Presum-
tionen är dock att det endast är ett relativt litet antal personer som 
det skulle kunna bli aktuellt för. Eftersom vi inte har tillgång till data 
som beskriver om personer beviljats särskilt boende utifrån 5 kap. 
5 § SoL (äldre personer) eller 5 kap. 7 § (personer med funktionsned-
sättning), använder vi gruppen med alla personer 0–64 år som bevil-
jats boende enligt SoL, för att visa på den maximalt tillkommande 
gruppen. 

År 2020 var det ca 81 000 personer 65 år eller äldre som bodde på 
särskilt boende under en genomsnittsmånad, samt 4 500 personer som 

74 Prop. 2021/22:116, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 
75 Prop. 2021/22:116, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

var under 65 år. I vårt huvudalternativ räknar vi enbart med personer 
65 år eller äldre. Vi inkluderar sedan också alla 0–64 år som fick in-
satsen särskilt boende enligt SoL under 2020. Gruppen är dock liten 
och påverkar inte kostnadsberäkningarna väsentligt. 

Med ett antagande om 20 minuter i veckan räknar vi med en 
resursökning motsvarande 862 undersköterskor under 2024 för vårt 
huvudalternativ, och 910 undersköterskor om man även inkluderar 
personer under 64 år. Detta givet att en anställd inom vården antas 
jobba ca 80 procent av en heltid76, dvs. ca 1 628 timmar/år. 

Med en snittlön på 28 900 kr/månad77(samma antagande som i 
SOU 2020:70), löneindexerad till 202478 värde (31 243 kronor/ månad) 
och personalomkostnadspålägg på 42,75 procent, skulle vårt förslag 
medföra en kostnad om ytterligare 462 miljoner kronor om året.79 

Om vi lägger till gruppen under 65 år skulle kostnaden för vårt för-
slag uppgå till 487 miljoner kronor från år 2024. 

Möjliga besparingar 

Förslaget bedöms även i förlängningen kunna medföra besparingar, 
vilka dock är svårare att uppskatta än kostnader. En fast vårdkontakt 
ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individ-
anpassad omsorg och samordning. Den fasta vårdkontakten har med 
sin personkännedom möjlighet att identifiera förändringar i hälso-
tillstånd i ett tidigt skede så att åtgärder kan sättas in och därmed 
minska behov av mer omfattande åtgärder. En fast omsorgskontakt 
får med sin uppgift att tillgodose behov av samordning en god bild 
av vilka andra professioner som finns runt den enskilde och vart man 
ska vända sig när behov av t.ex. hälso-och sjukvårdens åtgärder före-
ligger. I den funktionen kan den fasta omsorgkontakten bidra till att 
tidiga insatser och åtgärder minskar risk för skador som t.ex. fall, 

76 Samma antagande som gjorts av SOU 2020:70 och prop. 2021/22:116. 
77 I likhet med regeringens resonemang i prop. 2021/22:116 gör vi bedömningen att de löne-
ökningar som kan uppstå för yrkesgruppen undersköterska inte ska ses som en direkt effekt 
av förslagen. I stället beror eventuella löneökningar på hur arbetsgivarna väljer att försörja sina 
verksamheter med kompetens. Givet detta räknar vi inte med någon löneökning till 2023. 
78 Vi använder konjunkturinstitutets löneprognoser med en medelökningstakt på 2,5 procent 
för 2022, 2,7 procent för 2023, 3,3 procent för 2024. 
79 Obs att kostnader för fast omsorgskontakt för personer med hemtjänst, i alla åldrar, redan 
är finansierade utifrån prop. 2021/22:116. Dessa kostnader beräknades uppgå till 686 miljoner 
kronor. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

undernäring och biverkningar av läkemedel. Det kan även bespara en 
del undvikbara sjukhusbesök. 

Det bedöms dock inte vara möjligt att exakt beskriva vilka bespar-
ingar som beror på just införande av fast omsorgkontakt respektive 
vilka som beror på den generella kvalitetshöjning som alla våra förslag 
tillsammans bidrar till. 

Givet att bestämmelsen medför ett nytt åtagande för kommunerna 
aktualiseras finansieringsprincipen och vi föreslår att staten ersätter 
kommunerna för kostnaderna (se vidare avsnitt 9.4.6 och 9.6). 

De ekonomiska konsekvenserna för kommuner beror på hur 
många kommuner som redan i dag har funktioner motsvarande fast 
omsorgskontakt på frivillig grund. Givet att förslaget finansieras 
från botten kan detta innebära att kommunerna får kostnadsersätt-
ningar för åtgärder som majoriteten redan frivilligt bekostar. Med 
ett antagande om att 70 procent av kommuner redan i dag arbetar så 
skulle det motsvara en minskad kostnad för kommunerna på mellan 
323 och 340 miljoner kronor årligen. 

Kvalitetsberättelse 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.13 en bestämmelse som anger att 
socialnämnden årligen ska upprätta en kvalitetsberättelse. Berättel-
sen ska redogöra för hur arbetet med att systematiskt utveckla och 
säkra kvaliteten har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att 
säkra kvaliteten och vilka resultat som uppnåtts. Berättelsen ska till-
sammans med patientsäkerhetsberättelser utgöra underlag för nämn-
dens utveckling och säkring av äldreomsorgens kvalitet. 

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen ansvar för att systema-
tiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.80 

God kvalitet förutsätter uppföljning.81 Att upprätta kvalitetsberät-
telser och att använda dessa som underlag för att säkra och utveckla 
verksamhetens kvalitet är ett sätt för hur en del av arbetet med att 
uppfylla lagens krav kan göras. Genom ett uttryckligt lagkrav på 
kvalitetsberättelser som medel för att säkra och utveckla kvaliteten 
innebär förslaget ett utökat åtagande för kommunerna vilket bedöms 
medföra nya kostnader. 

80 3 kap. 3 § SoL. 
81 Prop. 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, s. 93; prop. 2005/06:115, Natio-
nell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 118. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Kostnadsberäkningar 

För att kostnadsberäkna förslaget krävs antagande om personalresurser 
och arbetstiden som behövs för att sammanställa en kvalitetsberättelse. 

Att samla in och sammanställa uppgifterna medför kostnader för 
kommunerna. Det varierar dock hur insamlingen av uppgifter kan 
göras beroende på kommunens storlek och vilket stöd kommunens 
digitala system ger för sammanställningar. Det innebär att kostnader 
på riksnivå är svåra att uppskatta. 

För att få underlag för våra antaganden och beräkningar har vi fört 
dialog med Riksföreningen för socialt ansvariga samordnare. Där 
denna funktion – socialt ansvarig samordnare (SAS) (jfr avsnitt 5.2.3) 
– finns är de ofta ansvariga för att sammanställa kvalitetsberättelsen. 
Det finns en viss administrativ kostnad kopplad till att ta emot under-
lag från verksamheter och sammanställa den kvalitetsberättelse som 
ska redovisas för socialnämnden. Tiden som krävs kan variera mellan 
kommunerna, bl.a. beroende på i vilken grad man har en fungerande 
digital infrastruktur till stöd. 

Utifrån våra dialoger gör vi ett antagande att det kan ta i snitt ca 
1,5 arbetsvecka för en socialsekreterare att sammanställa alla under-
lagen och ta fram en analys av materialet (beroende på kommunens 
storlek, tillgång till digital infrastruktur och antal verksamheter kan 
det ta längre eller kortare tid också). 

Lönekostnaden för en socialsekreterares arbete under 40 timmar 
blir skattad till ca 9 025 kronor (36 100 kronor per månad enligt SCB, 
2020), med personalomkostnader och omräknat till 2024 blir den 
totala lönekostnaden ca 19 397 kronor för en och en halv veckas 
arbete. Vi antar att det behövs en socialsekreterare per kommun som 
jobbar med sammanställningen och analysen under en och en halv 
vecka, dvs. 290 socialsekreterare totalt. Totalkostnaden uppskattas 
då till ca 5,6 miljoner kronor per år från 2024. 

Givet att bestämmelsen medför ett nytt åtagande för kommu-
nerna aktualiseras finansieringsprincipen och vi föreslår att staten 
ersätter kommunerna för kostnaderna (se vidare avsnitt 9.4.6 och 9.6). 

Givet att förslaget finansieras från botten kan det innebära att 
kommunerna får kostnadsersättningar för åtgärder som flera av dem 
redan frivilligt bekostar. Med ett antagande om att 50 procent av alla 
kommuner redan i dag arbetar med kvalitetsberättelser så skulle det 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

motsvara en minskad kostnad för kommunerna om 2,8 miljoner kronor 
per år. 

Förutsättningar för aktivt och nära ledarskap 

I avsnitt 7.3.14 beskrivs vårt förslag att det ska regleras att första 
linjens chefer ska ges de förutsättningar som behövs för att de ska 
kunna utföra ett aktivt och närvarande ledarskap. Bestämmelsen är 
ny och innebär ett nytt åtagande vilket bedöms medföra kostnader. 

Kostnadsberäkningar 

Enligt SCB finns det totalt 206 000 undersköterskor82 och vårdbiträden 
inom äldreomsorg i dag. Enligt SKR fanns det 2020 ca 176 000 kom-
munalanställda inom vård och omsorg (både hemtjänst och särskilt 
boende), varav ca 69 000 vårdbiträden och resten undersköterskor 
(dvs. 107 000). Skillnaden mellan SCB och SKR:s statistik skulle kunna 
tolkas som antalet privat anställda är ca 30 000. 

Enligt SCB:s yrkesregister från 2019 finns det 8 805 enhetschefer 
på nivå 2 i äldreomsorgen, vilken närmast ringar in Socialstyrelsens 
definition av första linjens chefer. Om man skulle dividera totalt 
antal anställda vårdbiträden och undersköterskor per antal första linje 
chefer enligt SCB:s statistik skulle det innebära ca 23 medarbetare i 
snitt. Genomsnittssiffran verkar dock vara långt ifrån verkligheten. 
Rapporter visar vanlig förekomst av kommuner där chefer har mellan 
40 och 60 medarbetare under sig.83 

År 2021 genomförde Socialstyrelsen en enkät som visade att antal 
anställda per första linjens chef i särskilt boende i genomsnitt var 
50 anställda; 47 anställda per första linjens chefer i offentlig regi och 
57 anställda per första linjens chefer i enskild regi. Inom hemtjänsten 
var det i snitt 42 anställda per första linje chef, 38 anställda i offentlig 
regi och 44 anställda i enskild regi.84 

82 Obs. inkl. hemsjukvård. 
83 Jfr t.ex. SOU 2017:21, Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, 
s. 244 f.; Socialstyrelsen, Förutsättningar och stöd för första linjens chefer – Kartläggning av första 
linjens chefer i äldreomsorgen, 2021 och Ledarna, Lönlöst att ta ansvar? Personalansvar och lön 
i kvinno- och mansdominerade områden, 2019. 
84 Socialstyrelsen, Förutsättningar och stöd för första linjens chefer – Kartläggning av första linjens 
chefer i äldreomsorgen, 2021. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Enligt Socialstyrelsens kartläggning om första linjen chefer finns 
det ca 4 000–5 000 enhetschefer i äldreomsorgen (hemtjänst samt per-
manent boende). Om man utgår ifrån 206 000 anställda inom omsorg 
totalt det innebär mellan 41 och 51 medarbetare per chef i snitt. 

Trots de osäkerhet som finns kring beräkningarna bedömer vi att 
Socialstyrelsen underlag från 2021 är det bästa tillgängliga i nuläget 
(här kan noteras att Socialstyrelsen inom ramen för ett nytt uppdrag 
som slutrapporteras den 1 mars 2023, kommer att titta på införande 
av en lämplig gräns eller riktvärde för antal anställda per första linjens 
chefer i hemtjänst och särskilt boende). 

Vi behöver därmed göra några antagande som grund för våra be-
räkningar. Vi räknar på att vårt förslag skulle innebära att det bli max 
30 medarbetare per chef framöver, givet 206 000 anställda totalt. Det 
anges som målnivå för år 2028 i SOU 2017:21, och är bortre änden i 
spannet som anges i SOU 2021:52. 

I avsaknad av bättre statistik utgår vi ifrån att det finns ca 5 000 chefer 
i dag, vilket innebär att de har i snitt 41 medarbetare under sig. Efter-
som vi inte vet hur detta fördelar sig utgår vi ifrån genomsnittet. För 
att sänka genomsnittet till 30 medarbetare innebär det att det skulle 
behövas 6 867 chefer dvs. 1 867 chefer utöver de som redan finns i dag. 
Om vi antar att en medellön för första linjens chefer är 44 600 kro-
nor/månad,85 som omräknat till 2024 skulle bli ca 48 500 kronor/ 
månad i lön, plus avgifter för 42,75 procent, skulle det medföra en 
kostnad på ca 1,6 miljarder kronor per år för att kunna minska kvoten 
till i genomsnitt 30 medarbetare per chef över hela riket. Vi vill dock 
här betona att beräkningarna baseras på ett antal antaganden och 
därmed bara ger en indikation på möjlig storlek på kostnaden. 

Givet att bestämmelsen medför ett nytt åtagande för kommunerna 
aktualiseras finansieringsprincipen och vi föreslår att staten ersätter 
kommunerna för kostnaderna (se vidareavsnitt 9.4.6 och 9.6). 

Möjliga besparingar 

Förslaget kan också medföra besparingar, t.ex. i form av minskade 
sjukskrivningar p.g.a. bättre arbetsförhållande. 

Ett rimligt antal medarbetare per chef innebär förbättrade förut-
sättningar för bra ledarskap och bra medarbetarskap, och därigenom 

85 SCB, Lönestatistik, Hur mycket tjänar …? Enhetschef inom äldreomsorg, nivå 2. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

arbetsmiljöförbättringar. En bättre arbetsmiljö skulle i sig på sikt 
leda till andra positiva konsekvenser och besparingar, t.ex. minskade 
sjukskrivningar och lägre lönekostnader. 

För att försöka ge en indikation om en möjlig omfattning av 
besparingar på sjuklöner visar vi nedan på ett räkneexempel, även det 
är dock en beräkning utifrån grova antaganden. 

Undersköterskor och annan personal i hemtjänst, hemsjukvård och 
på särskilda boenden är sjukskrivna i större omfattning än andra yrkes-
grupper. 86 År 2019 var personal i denna grupp sjukskrivna i genomsnitt 
17,2 dagar per år. Kvinnor i yrkesgruppen var sjukskrivna i större ut-
sträckning än män – ca 203 startade sjukfall per 1 000 kvinnor, jämfört 
med ca 114 per 1 000 män i samma yrkesgrupp. Kvinnor var sjukskrivna 
i genomsnitt 18 dagar och män i genomsnitt 10 dagar. 

Om man tillämpar ett viktat snitt för antal sjukdagar per anställd 
landar vi på ca 39 000 anställda som är sjukskriva i snitt 17,2 dagar 
per år. Vi räknar med en sjuklön på 80 procent, som innebär ca 
1 250 kronor per dygn med en månadsheltidslön på 31 243 kronor 
(2024). Sjukfrånvarokostnaden i snitt skulle då vara ca 838 miljoner 
kronor per år i dag. Skulle vi lyckas minska sjukfrånvaron med t.ex. 
10 procent, skulle det innebära en besparing med ca 83 miljoner kro-
nor per år. 

9.4.6 Ekonomiska konsekvenser för staten 

Kontinuitet, trygghet och säkerhet 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera kommu-
nerna för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden under 
10.4. 5. 

Max 500 miljoner kronor per år från 2024. 
Min 320 miljoner kronor per år från 2024. 

86 SOU2021:52, Vilja välja vård och omsorg. En hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre, s. 89. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Genomförandeplan 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera kommu-
nerna för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden under 
10.4.5. 

228 miljoner kronor för 2024. 
65,5 miljoner kronor per år från 2025. 

Fast omsorgskontakt på särskilt boende 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera kommu-
nerna för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden under 
10.4.5. 

Mellan 462 och 487 miljoner kronor per år från 2024. 

Kvalitetsberättelse 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera kommu-
nerna för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden under 
10.4. 5. 

5,6 miljoner kronor per år från 2024. 

Förutsättningar för aktivt och nära ledarskap 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera kommu-
nerna för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden under 
10.4. 5. 

1,6 miljarder kronor per år från 2024. 
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Förslag om en nationell ordning för kvalitetsutveckling 
i äldreomsorg 

I avsnitt 7.3.18 föreslår vi i enlighet med våra direktiv en ordning för, 
och en reglering av, en nationell ordning för kvalitetsutveckling i 
äldreomsorgen. 

Ordningen för kvalitetsutveckling ska förtydliga äldreomsorgens 
uppdrag och innehåll, utifrån de mål och andra bestämmelser som 
följer av lag. Ordningen ska bidra till en långsiktig förbättring av, och 
en höjd kvalitet inom, äldreomsorgen. Den ska även främja likvär-
dighet över landet. Den nationella ordningen för kvalitetsutveckling 
utgör även en tydligare utgångspunkt för tillsynen av äldreomsorgen. 

I enlighet med våra direktiv utgår vi ifrån att en myndighet ges i 
uppdrag att precisera och utforma förslag på innehållet i en nationell 
ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorg. 

Framtagandet av en sådan ordning är ett engångsuppdrag som 
bör ges till aktuell myndighet genom ett regeringsuppdrag. Vi utgår 
från följande antaganden för omfattningen på ett sådant: 

– Ett och ett halvt år, 

– 5 heltidstjänster, bestående av 1–2 jurister, 1 analytiker, 2 sakkom-
petenser från både hälso- och sjukvård och äldreomsorg, 

– eventuella kostnader för en pilotverksamhet, 

– eventuellt information/stödinsatser i samband med lansering. 

År 2020 var medellönen för en statlig anställd förvaltningsjurist 
49 500 kronor/månad och för övriga utredare 41 900 kronor/månad, 
enligt SCB. Uppräknat till 2024 detta skulle bli 54 300 kronor/månad 
resp. 45 900 kronor/månad. Inklusive arbetsgivaravgifter skulle då en 
heltidsjurist kosta 930 000 kronor/år och övriga utredare/analytiker 
ca 787 000 kronor/år. Kostnaden för 5 heltidsanställda under 2024 
blir då ca 4,2 miljoner kronor, och totalt ca 6,3 miljoner kronor för 
ett och ett halvt års arbete. Till detta tillkommer uppskattade kost-
nader om 0,5 miljoner för information- och stödinsatser i samband 
med ikraftträdande. Dvs. totalt 6,8 miljoner. 

Kostnader för den löpande förvaltningen, inklusive revideringar 
av planen, kommer delvis bero på hur ordningen slutligen utformas. 
Det är därför inte ändamålsenligt för oss att beräkna några kostnader 
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för detta. Det behöver vara en del av den konsekvensanalys som görs 
i samband med framtagandet av ordningen i sin helhet. 

Översikt av förslag som påverkar statens kostnader 

För en översikt av förslag som medför kostnader för staten, och 
förslag på hur dessa bör finansieras se avsnitt 9.6. 

9.4.7 Konsekvenser för företag 

Utredningens bedömning: Utredningen bedömer att förslagen 
inte innebär några effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Förslagen gör inte skillnad på offentliga och privata utförare. 
Förslagen påverkar privata utförare på samma sätt oavsett drifts-
form eller storlek. Därför påverkar förslagen inte företagens kon-
kurrensförmåga. 

De föreslagna bestämmelserna kan förväntas påverka hur huvud-
männen utformar förfrågningsunderlag och avtal och därigenom 
villkoren för företagen. Det är dock samma förhållande som redan 
gäller. Kommunen ansvarar för att erbjuda äldreomsorg och kan 
ändra villkoren för dem som utför kommunens uppgifter inom 
äldreomsorgen som de finner lämpligt för att uppfylla sitt ansvar. 

En betydande andel av äldreomsorgen bedrivs av privata utförare. 
Enligt statistik från SCB fanns år 2020, 133 företag som bedrev verk-
samhet i form av servicehus, servicelägenheter för äldre samt ålder-
domshem. Deras antal och storlek var som följer: 

• Mikro: 42 företag hade 1–9 anställda. 

• Små: 37 företag hade 10–49 anställda. 

• Medel: 16 företag hade 50–199 anställda. 

• Stora: 7 företag hade 200–499, 11 företag hade minst 500 anställda. 
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Företag som år 2020 bedrev verksamhet med hemtjänst, dagcentraler 
o.d. för äldre var 313 stycken och deras antal och storlek var som följer: 

• Mikro: 91 företag hade 1–9 anställda. 

• Små: 153 företag hade 10–49 anställda. 

• Medel: 42 företag hade 50–199 anställda. 

• Stora: Inga företag hade 200 eller fler anställda. 

Våra förslag till nya bestämmelser som även gäller för privata utförare 
av äldreomsorg är bestämmelserna om: 

– lagens syfte, 

– lagens mål, 

– personers delaktighet, självbestämmande och information, 

– kontinuitet, trygghet och säkerhet, 

– genomförandeplan, 

– ledarskap, 

– personal, 

– fast omsorgskontakt och 

– en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen. 

Kommunen i egenskap av huvudman är ansvarig för att tillhandahålla 
äldreomsorg. Om kommunen väljer att överlåta utförande av insatser 
i äldreomsorgen till privata utförare, behöver kommunen sätta upp 
de villkor som ska gälla för verksamheten i sina förfrågningsunder-
lag. Kommunen behöver då ställa krav på verksamheten som innebär 
att de måste leva upp till de lagkrav som våra förslag innebär. På samma 
sätt som för nu gällande krav. Som utförare kan man då ta ställning 
till om man vill ingå avtal på dessa villkor. 

De administrativa kostnader och eventuella behov av utökad per-
sonalstyrka som kan uppkomma genom kravet på upprättande av 
genomförandeplaner, personaltillgång, förutsättningar för ledare och 
utnämning av fast omsorgskontakt blir en fråga för kommunen och 
utföraren att reglera i sina avtal (se våra bedömningar av konsekvenser 
för kommunerna i avsnitt 9.4.5). 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Mindre företag kan eventuellt ha större svårigheter att leva upp 
till krav på ledares förutsättningar. Denna bestämmelse ställer dock 
inte upp några nyckeltal och lämnar därmed utrymme för olika lös-
ningar utifrån aktuell kontext Vi bedömer att det inte behöver tas 
särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. 

Utredningen bedömer sammanfattningsvis att förslagen inte inne-
bär några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, kon-
kurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

9.4.8 Konsekvenser för EU-rätten och internationella 
rättsliga åtaganden 

Utredningens bedömning: Förslagen är förenliga med EU-rätten 
och andra internationella åtaganden. 

I kapitel 4 behandlas Sveriges internationella åtaganden. Sverige har 
anslutit sig till och ratificerat en rad internationella konventioner på 
området som äldreomsorgslagen reglerar. 

FN:s Internationella konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning handlar bl.a. om rättskapacitet, tillgänglighet, att 
leva självständigt, vård, hjälpmedel, delaktighet och brukarinflytande.87 

Den europeiska konventionen från den 4 november 1950 angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
förkortad EKMR, gäller som lag i Sverige. Här kan nämnas rätten till 
respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens 
enligt artikel 8. I artikel 14 finns ett förbud mot diskriminering vid 
tillämpningen av konventionen. 

Inom EU gäller även Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna. Diskrimineringsförbudet i stadgans artikel 21 
omfattar fler diskrimineringsgrunder än EKMR, bland annat diskri-
minering p.g.a. funktionshinder och ålder. I artikel 25 tas äldres rättig-
heter upp. Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva 
ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella 
livet. Vidare slår artikel 34 fast att unionen erkänner och respekterar 
rätt till tillgång till social trygghet och sociala förmåner som garan-

87 Se t.ex. artiklarna 9. 21 och 30. 
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terar skydd i sådana fall som t.ex. ålderdom i enlighet med unions-
rätten samt nationell lagstiftning och praxis.88 

Den europeiska sociala stadgan, som trädde i kraft i februari 1965, 
är en internationell överenskommelse som utarbetades inom Europa-
rådet. År 1996 fattades beslut om en reviderad stadga. I artikel 23 finns 
stadganden om rätt till socialt skydd för äldre personer. De länder 
som ratificerat den sociala stadgan åtar sig att själva eller i samarbete 
mellan offentliga och privata organisationer möjliggöra för äldre per-
soner att så länge som möjligt förbli fullvärdiga samhällsmedlemmar. 
Som medel nämns att tillhandahålla lämpliga resurser och informa-
tion om tjänster och arrangemang. Vidare åtar sig parterna att möj-
liggöra för äldre personer att fritt välja livsstil och föra ett oberoende 
liv i den omgivning som de är förtrogna med så länge de önskar. Detta 
genom att tillhandahålla bostäder för deras behov och hälsotillstånd 
eller lämpligt stöd för anpassning av deras bostäder samt hälsovård och 
tjänster som deras tillstånd kräver. Artikel 15 handlar om rätt till 
oberoende, social integrering och deltagande i samhällslivet för perso-
ner med funktionsnedsättningar.89 I regeringens proposition Europa-
rådets sociala stadga nämns som exempel att detta främjas genom 
socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst.90 

De av utredningen föreslagna bestämmelserna syftar till att stärka 
de rättigheter som kommer till uttryck i de internationella instru-
menten. Det är därför utredningens bedömning att författningsför-
slagen stämmer väl överens med Sveriges internationella åtaganden. 

Överensstämmelse med EU-rätten 

Det är utredningens bedömning att förslagen till bestämmelser i äldre-
omsorgslagen inte har någon betydelse för de skyldigheter som följer 
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

88 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
89 SÖ 1998:35, Sveriges internationella överenskommelser, Europeisk social stadga (reviderad). 
90 Prop. 1997/98:82, Europarådets sociala stadga, s. 27. 
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Förbud mot diskriminering 

Bestämmelser om förbud mot diskriminering regleras i diskriminer-
ingslagen (2008:567) och omfattar bland annat socialtjänsten. I vårt 
förslag till tillämpningsområde för äldreomsorgslagen föreslår vi en 
åldersgräns med innebörden att lagen gäller dem som fyllt 65 år. Vi 
föreslår bestämmelser som t.ex. innebär tydligare krav på kvalitet 
och den enskildes delaktighet och inflytande över sin omsorg. Det 
kan innebära att det skulle kunna ses som en fördel att omfattas av 
lagens bestämmelser. Vid utarbetandet av nya lagförslag som före-
skriver åldersgränser ska det beaktas att syftet med åldersgränsen ska 
vara berättigat och att åldersgränsen i sig ska vara lämplig och nöd-
vändig för att nå syftet.91 

Enligt utredningens bedömning måste hänsynstagandet till ålder 
i en äldreomsorgslag anses berättigat. Behov av skydd, stöd och om-
sorg från socialtjänsten skiljer sig åt beroende av vilken ålder man 
befinner sig i. De behov lagen syftar till att tillgodose har samband 
med åldrande. Specifika regler utifrån ålder finns även för social-
tjänstens ansvar och arbete för barn och unga. Även om behoven av 
äldreomsorg inte är så stora i åldersgruppen 65–69 år har vi satt ålders-
gränsen vid 65 år för att inte exkludera yngre-äldre. Även personer 
som är yngre omfattas av lagens tillämpning om insatser inom äldre-
omsorgen är ändamålsenliga. Vi bedömer därför att vårt förslag inte 
strider mot förbud mot diskriminering. 

9.4.9 Övriga konsekvenser 

Utredningens bedömning: Förslagen bedöms inte ha några kon-
sekvenser för offentlig service i olika delar av landet, de integra-
tionspolitiska målen, miljön, brottsligheten eller det brottsföre-
byggande arbetet. Förslagen kan få indirekta positiva effekter för 
jämställdheten. Konsekvenser för sysselsättning har redogjorts 
för under respektive förslag där relevant. 

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, 
är ett av de mest kvinnodominerade yrkena med 90 procent kvinnor 
och endast 10 procent män. I yrkesgruppen vårdbiträde är fördel-

91 Prop. 2011/12:159, Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering, s. 50. 
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ningen 72 procent kvinnor och 28 procent män.92 Undersköterskor 
och annan personal i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är 
sjukskrivna i genomsnitt dubbelt så mycket som samtliga anställda.93 

De flesta cheferna inom kommunal vård och omsorg är kvinnor. 
År 2018 var ca 76 procent av cheferna inom kommunal vård och 
omsorg kvinnor. Totalt fanns då 13 200 kvinnliga chefer jämfört med 
4 200 manliga chefer. Uppgifterna avser både kommunalt och privat 
drivna verksamheter. Statistik från 2019 visar att det är något fler 
män på de högsta chefspositionerna jämfört med första linjens chefs-
positioner men det är fortfarande en övervägande majoritet kvinnor 
som har chefspositioner, på alla nivåer, inom kommunal vård och om-
sorg. Dessa chefer ansvarar för drygt 275 600 anställda i socialtjänstens 
olika verksamheter och den kommunala hälso- och sjukvården.94 

Flera av våra förslag förväntas bidra till en bättre arbetsmiljö för 
dessa arbetsgrupper, som t.ex. krav på tillräckligt antal personal, kon-
tinuitet i planering och organisering och att stärka förutsättningarna 
för ledarskapet. Därmed kan villkoren förbättras för grupper på arbets-
marknaden inom äldreomsorgen där den övervägande majoriteten är 
kvinnor. 

9.5 Konsekvensanalyser gällande förslag om stärkt 
medicinsk kompetens 

I det följande redogörs för konsekvenser som följer av förslagen i 
kapitel 8. 

9.5.1 Övergripande konsekvenser av förslag om stärkt 
medicinsk kompetens 

Utredningens bedömning: De samlade effekterna av våra förslag 
beräknas innebära en ökad personcentrering i den kommunala 
primärvården och att patienten blir mer delaktig i utformningen 
av den egna vården. 

92 SCB, Vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldre-
boende. 
93 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2020, 2020. 
94 Vård- och omsorgsanalys, Läget för ledarna – Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kom-
munal vård och omsorg, 2021. 
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Genom tydligare strukturer för samverkan på huvudmanna-
nivå och tydligare krav på vad som förväntas av vårdgivare för-
väntas patienter med kommunal primärvård få en utökad och 
därmed mer jämlik tillgång till hälso- och sjukvård. 

Våra förslag om individuell plan bidrar till en ökad informa-
tionskontinuitet vilket förväntas bidra till en stärkt samverkan. 
Tydligare utpekade funktioner som så långt möjligt ska utföra 
vårdinsatserna, såsom fast vårdkontakt och fast läkarkontakt, 
förväntas bidra till en ökad relationskontinuitet för patientens 
och personalens del. Dessa förslag bör även bidra till att vård-
planering blir ett mer naturligt inslag i arbetet samt ett ökat fokus 
på förebyggande och rehabiliterande insatser. 

En tydligare struktur för planering och samordning närmast 
patienten bidrar också till en bättre integrering mellan hälso- och 
sjukvårdsinsatser från kommun och region, men även med social-
tjänsten. Det skapar förutsättningar för att avlasta anhöriga och 
andra närstående från oönskade roller och bidrar till en bättre 
arbetsmiljö för medarbetare. 

Förslagen om krav på en gemensam plan för primärvårdens 
utformning och utveckling och krav på utpekade ledningsansva-
riga för kommunens primärvård och i regionen förväntas skapa 
förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande när det gäller 
kompetensförsörjning inom primärvården. Med en ledningsansvarig 
för kommunens primärvård med gedigen medicinsk kompetens 
skapas också förutsättningar för att huvudmännen får nödvän-
diga underlag för att kunna fatta strategiska beslut som rör hälso-
och sjukvård. Tillsammans med förtydligade krav på medicinsk 
kompetens på vårdgivarnivå i kommunerna förväntas förslagen 
medföra en nödvändig förstärkning av den medicinska kom-
petensen i kommunerna. 
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9.5.2 Konsekvenser för äldre personer samt anhöriga 
och andra närstående 

Utredningens bedömning: Våra förslag skapar bättre förutsätt-
ningar för en mer jämlik tillgång till primärvårdens samtliga kom-
petenser. Äldre personer och svårt sjuka personer som får kom-
munal primärvård samt deras anhöriga kan bli mer delaktiga i vården. 
Förslagen förväntas även bidra till ökad trygghet och kontinuitet 
i relationer samt bättre samordning av vården. Förslagen för-
väntas bidra till en mer säker, god och nära vård. 

Anhöriga och andra närstående förväntas bli kunna bli av-
lastade administrativa bördor och i stället involveras utifrån en 
mer personcentrerad vård och omsorg. 

Patienter och äldre personer 

Förslaget att ändra begreppet hemsjukvård till primärvård i ordinärt 
boende tydliggör att dessa patienter har rätt till samma primärvård 
som resten av befolkningen. Våra förslag om gemensam plan för 
primärvården, ledningsansvarig för kommunens primärvård på huvud-
mannanivå och kvalitetsansvarig på vårdgivarnivå syftar gemensamt 
till att även patienter med kommunal primärvård får tillgång till alla 
primärvårdens kompetenser. Det förväntas även öka deras faktiska 
tillgång till primärvårdsinsatser. Förslag om att det ska vara möjligt 
att få medicinska bedömningar av sjuksköterskor och läkare dygnet 
runt alla dagar i veckan förväntas bidra till att dessa professioner 
kommer vara tillgängliga i den utsträckning som motsvarar berörda 
personers behov. Vårt förslag om en ledningsansvarig i regionen 
förväntas bidra till att stärka tillgången även till regionens speciali-
serade vård till personer som även får kommunal primärvård. Sam-
mantaget förväntas förslagen därmed bidra till en mer jämlik tillgång 
till vård. 

Våra förslag om att kommunen ska organisera sin primärvård så 
att den kan ges nära patienten och ändringar i regelverket om indi-
viduell plan förväntas bidra till att vård och omsorgsinsatser för äldre 
personer utformas på ett personcentrerat sätt och att den enskildes 
perspektiv beaktas mer än i dag. Förslagen tydliggör sammantaget 
att fler insatser behöver utföras av legitimerad hälso- och sjukvårds-
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

personal. Det bedöms bidra till en högre medicinsk kvalitet och 
säkerställande av en god och säker vård. Förslagen innebär att vård-
insatser i princip alltid ska planeras för personer som får primärvård 
från båda huvudmännen, oavsett om de har omfattande eller mindre 
omfattande vårdbehov. På så sätt kan man undvika eller i vart fall 
skjuta upp vissa vårdbehov. Det beräknas minska behovet av social-
tjänstinsatser och undvikbara inläggningar i sluten vård. Det är kost-
nadsbesparande ur samhällsekonomisk synvinkel, men bidrar även 
till ökad livskvalitet för t.ex. äldre personer. Genom förslaget att 
man i möjligaste mån ska planera även för vårdbehov som kan för-
väntas uppstå inom en snar framtid liksom förslaget att det av den 
individuella planen ska framgå vad målet med insatserna är utifrån 
den enskildes perspektiv ökar den enskildes möjlighet att vara mer 
delaktig i sin vård. Det bör i sig bidra till en ökad känsla av trygghet 
och säkerhet i vården för såväl patient, anhöriga och andra närstå-
ende som personalen. 

Anhöriga och andra närstående 

Vårt förslag om att en fast vårdkontakt som regel ska utses till äldre 
personer eller personer som är svårt sjuka och därför är inskrivna i 
kommunens primärvård liksom regleringen av funktionens ansvar 
för att planera och samordna vården beräknas innebära att anhöriga 
avlastas från att ansvara för att koordinera patientens vård- och om-
sorgsinsatser. Indirekt kan det bidra till bättre hälsa även för anhö-
riga och andra närstående till patienter, som ofta annars får bära ett 
tungt ansvar för äldre eller svårt sjuka anhöriga. Föreslagna bestäm-
melser innebär att planering och samordning ska utföras tillsammans 
med bl.a. anhöriga till patienten. Det beräknas bidra till ökad del-
aktighet i vården och en mer personcentrerad utformning av insatserna 
så att även anhörigas perspektiv beaktas. 

560 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

  

  
       

      
 

          
     

       
 

     
        

         

         
          
       

 

 

       
        

         
   

      
 

         
     

     
       

 

 

      
        

        

SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

9.5.3 Kompetensförsörjning 

Utredningens bedömning: Utredningens förslag som specifikt 
handlar om att stärka tillgången till läkare och sjuksköterskor för 
patienter som har kommunal primärvård utgör inte nya åtagan-
den, utan förtydliganden av vad som redan följer av befintlig lag-
stiftning. Oaktat våra förslag finns dock stora utmaningar vad gäller 
kompetensförsörjningen i primärvården. Att dessa utmaningar 
åtgärdas kommer vara avgörande för att nå den fulla potentialen i 
utredningens förslag. 

Våra förslag förväntas bidra till en mer ändamålsenlig använd-
ning av befintliga resurser, samt till att göra rollerna som läkare 
och sjuksköterska i primärvården mer attraktiva. Det är i sin tur 
nödvändigt för att åstadkomma en fungerande kompetensförsörj-
ning. Därigenom finns även en potential att återföra allmänläkare 
och sjuksköterskor som i dag valt att arbeta utanför primärvården, 
eller t.o.m utanför hälso- och sjukvården, till tjänster i primär-
vården. 

Särskilt om läkare och sjuksköterskor 

En väl fungerande och ändamålsenlig kompetensförsörjning av all 
relevant legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården är 
en förutsättning för en fungerande hälso- och sjukvård och för att 
våra förslag ska kunna få avsett genomslag. 

I våra direktiv anges särskilt att konsekvenser för kompetens-
försörjningen av yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor ska ana-
lyseras. I bl.a. avsnitt 3.3.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.3.3 och 8.3.4 har vi redo-
gjort närmre för utmaningar kring kompetensförsörjning, samt olika 
pågående initiativ för att åtgärda befintliga brister. Nedan resonerar 
vi särskilt om kompetensförsörjningen i primärvården, med fokus på 
läkare och sjuksköterskor. 

Behoven utifrån befintliga åtagande 

Att vi har omfattande problem att försörja primärvården med de 
läkare och sjuksköterskor som behövs för att leva upp till åtaganden 
enligt befintlig lagstiftning är ett faktum. Det framgår tydligt av 
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såväl olika uppdrag som regeringen gett till myndigheter för att säkra 
den framtida kompetensförsörjningen95 som olika pågående initiativ 
hos huvudmännen och inom ramen för SKR.96 

Trots det syns ännu ingen ökning av andelen specialistläkare i 
allmänmedicin. I en rapport publicerad i slutet av april 2022 kon-
stateras att antalet specialistläkare i allmänmedicin skulle behöva öka 
kraftigt för att möta behoven.97 Inte heller satsningar på att öka 
antalet utbildningsplatser på vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar i 
högskolan har hittills gett avsedda resultat. En uppföljning under 
2019 visade att utbyggnaden inte har bidragit till någon avsevärd 
ökning av högskoleutbildade inom bristyrken: de uppsatta utbyggnads-
målen har inte ens uppnåtts till hälften.98 

I avsnitt 8.6.1, 8.6.3, 8.7.3, 8.7.4 och 8.7.5 lägger vi fram förslag 
som specifikt handlar om att stärka tillgången till läkare och sjuk-
sköterskor för patienter som har kommunal primärvård. Dessa för-
slag utgör ett visst intrång i det kommunala självstyret men dock 
inte nya åtaganden, utan förtydliganden av befintliga åtaganden för 
kommuner och regioner (se vidare avsnitt 9.5.5–5.5.6). 

Kompetensförsörjningsbehoven i primärvården följer alltså inte 
av våra förslag, utan av hälsan hos befolkningen och den skyldighet 
att erbjuda vård på primärvårdsnivå som huvudmännen redan har 
enligt gällande lagstiftning. 

Våra förslag 

Vi har alltså en situation, oaktat våra förslag, där prioriteringar av 
befintliga resurser måste göras för att de som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård ges företräde till vården, i enlighet med hälso-
och sjukvårdslagen. De personer som har insatser från den kom-
munala primärvården hör ofta till de mest sköra patienterna, med 
omfattande vårdbehov. Som vi visat i våra analyser tenderar dessa 
patienter dock snarast att få sämre tillgång till hälso- och sjukvård än 

95 Jfr t.ex. Regeringen (Socialdepartementet), Uppdrag om kompetensförsörjning inom primär-
vården. S2021/06575(delvis); Regeringen och SKR, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om God och nära vård 2022. En omställning av hälso- och sjukvården 
med primärvården som nav, 2022. 
96 Jfr t.ex. SKR, Strategier för att möta kompetensutmaningen. 
97 Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet, Kompetensförsörjning inom primär-
vården. Delredovisning, 2022. 
98 Riksrevisionen, Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor – regeringens styrning 
genom utformning och uppföljning, (2021:1), 2021. 
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patienter med regional primärvård. Det pekar på behovet av att –
samtidigt som samhället arbetar för att långsiktigt säkra kompetens-
försörjningen – se över användningen av befintliga resurser. De mest 
sköra patienterna kan och ska inte behöva vänta tills primärvården 
får fler sjuksköterskor och läkare innan de kan få en god och säker 
vård på lika villkor. 

Våra förslag förväntas i detta skede bidra till en mer ändamåls-
enlig användning av befintliga resurser, samt till att göra rollerna som 
läkare och sjuksköterska i primärvården mer attraktiva. Detta genom 
att professionerna ges bättre möjligheter att jobba utifrån sin yrkes-
kompetens, samt att samverka konstruktivt utifrån tydliggjorda 
ansvar och uppgifter på olika nivåer. Detta förväntas i sin tur kunna 
bidra till bättre arbetsmiljö vilket nämns som den enskilt viktigaste 
insatsen för en fungerande kompetensförsörjning.99 

Förslagen kan därigenom även indirekt bidra till återföra allmän-
läkare och sjuksköterskor som i dag valt att arbeta utanför primär-
vården, eller t.o.m utanför hälso- och sjukvården, till tjänster i pri-
märvården.100 

Läkare 

Våra förslag om ett tydliggjort uppdrag för läkarinsatser till patienter 
med kommunal primärvård (se avsnitt 8.7.3–8.7.5) kommer troligen 
på flera håll tydliggöra att det initialt behövs en omfördelning av 
befintliga läkarresurser till patienter i kommunal primärvård. Detta 
så att de som har störst behov prioriteras, i enlighet med behovs-
principen i HSL. 

Det kan medföra att andra delar av befolkningen får mindre till-
gång till läkare, om inte tillgången till läkare i primärvården generellt 
samtidigt ökar. Det finns en risk att det kan leda till att nya vård-
behov uppstår bland dessa grupper, som hade kunnat undvikas. 
Detta behöver dock ställas i relation till de undvikbara vårdtillfällen 
och vårdbehov som uppstår för, framför allt, sköra äldre personer 
som inte får tillgång till läkare i primärvården (jfr t.ex. avsnitt 9.2.2). 

99 Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet, Kompetensförsörjning inom primärvården. 
Delredovisning, 2022. 
100 För en redovisning av hur många allmänläkare och sjuksköterskor som är sysselsatta i 
respektive utanför hälso- och sjukvården se Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetens-
rådet, Kompetensförsörjning inom primärvården. Delredovisning, 2022. 
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I enlighet med redan pågående arbete bedömer vi att det krävs en 
förstärkning av läkarresursen i primärvården för att uppnå en adekvat 
kompetensförsörjning och möjliggöra för huvudmännen att leva upp 
till sina åtagande, samt i förlängningen för att fullt ut kunna genom-
föra våra förslag. Centralt framöver blir t.ex. arbetet med att ta fram 
rekommendationer för dimensionering av läkarnas specialiserings-
tjänstgöring (ST) inom allmänmedicin på nationell och regional nivå. 

Sjuksköterskor 

Våra förslag som tydliggör att man ska kunna få en medicinsk be-
dömning av sjuksköterska dygnet runt samt att man som utgångs-
punkt ska få en fast vårdkontakt i kommunens primärvård (se av-
snitt 8.6.1 och 8.6.3) sätter sammantaget ljuset på att bemanningen 
av sjuksköterskor behöver öka i många kommuner, för att dessa ska 
leva upp till sina åtaganden som huvudman för hälso- och sjukvård 
på primärvårdsnivå. 

Trots att sjuksköterskor utgör navet i kommunens primärvård 
har antalet sjuksköterskor inom vård och omsorg för äldre personer 
minskat något sedan 2015,101 samtidigt som patienterna har blivit fler 
och deras behov av vård ökat och blivit mer komplext (se även av-
snitt 8.1). Flertalet kommuner anser att de har brist på sjuksköter-
skor och specialistsjuksköterskor.102 

Det kommer att behöver utbildas fler sjuksköterskor framöver 
för att bemanna kommunens primärvård. 

På liknande sätt som för läkarresursen behöver samtidigt befint-
liga sjuksköterskeresurser organiseras och nyttjas så att de som har 
störst behov prioriteras, i enlighet med behovsprincipen i HSL. 

I enlighet med redan pågående arbete bedömer vi dock att det 
krävs en förstärkning av sjuksköterskeresursen för att uppnå en 
adekvat kompetensförsörjning och möjliggöra för huvudmännen att 
leva upp till sina åtaganden. I förlängningen behövs det även för att 
fullt ut kunna genomföra våra förslag. Centralt framöver blir t.ex. 
att den kommunala primärvården inkluderas fullt ut i Socialstyrelsens 
och Nationella vårdkompetensrådets uppdrag om kompetensför-

101 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022, s. 56. 
102 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och 
sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, 2022, s. 40 f. 
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sörjning inom primärvården och att planeringsunderlag tas fram även 
för den kommunala primärvården. 

9.5.4 Konsekvenser för personal inom berörda yrkesgrupper 

Utredningens bedömning: Organiseringen av all legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inklusive deras arbets-
sätt behöver ses över för att säkerställa att de bidrar till att patien-
ten får en god och säker vård. Stärkt fokus på teambaserade 
arbetssätt, bättre bemanning och kompetensutveckling kommer 
bidra till en bättre arbetsmiljö och göra kommunens primärvård 
mer attraktiv för samtliga professioner. 

Allmänna konsekvenser av en nära vård 

Förslaget om att vården ska ges nära förväntas generellt bidra till 
behov av en översyn av hur primärvårdens samtliga kompetenser i 
kommunen är organiserade. 

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär 
att vårdens organisering, bemanning och utförande ska anpassas 
efter individens behov och förutsättningar, i stället för att individen 
ska behöva anpassa sig till organisationen. Vårt förslag om att vården 
ska ges nära är ett bland flera av våra förslag som tillsammans är 
avsedda att stärka tillgången till legitimerad hälso- och sjukvårdsper-
sonal, för att säkerställa att enskilda patienter får en god och säker 
vård. Kommunen behöver som huvudman, genom kravställning och 
uppföljning på vårdgivarnivå, bl.a. säkerställa att personer som om-
fattas av kommunens ansvar har tillgång till relevanta primärvårds-
kompetenser. 

Bestämmelsen om att vården ska organiseras nära de personer 
som omfattas av kommunens ansvar styr även mot arbetssätt i form 
av t.ex. interprofessionella team. Teamarbete är i sig kompetens-
utvecklande. Det förväntas bidra till bättre förutsättningar för per-
sonalen att erbjuda en god och säker vård, vilket bidrar till en bättre 
arbetsmiljö och gör kommunen mer attraktiv som arbetsgivare. 

565 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

 

         
  

        
       

      
       

     
         

   
       

     
      

       
      
  

      
   

     
            

    
       

   
        

      
           

         
     
       

        
     
     

        
 

Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Sjuksköterskor 

I avsnitt 8.5.3 och 8.6.1 föreslår vi att kommunen ska vara skyldig att 
organisera primärvården så att vården kan ges nära patienten liksom 
att det måste vara praktiskt möjligt att få en medicinsk bedömning 
av en sjuksköterska dygnet runt alla dagar i veckan. Tillsammans 
med förslaget om fast vårdkontakt i avsnitt 8.6.3, innebär dessa för-
slag att fler vårdinsatser behöver utföras av legitimerade sjukskö-
terskor. Med hänsyn till patientgruppernas vårdbehov tror vi att det 
i många fall kommer vara mest ändamålsenligt att patienten har en 
sjuksköterska som fast vårdkontakt. Förslagen kommer därmed 
bidra till att stärka sjuksköterskans roll i kommunens primärvård. 
För att sjuksköterskorna ska finnas tillgängliga och kunna utföra 
planerade vårdinsatser och följa upp hur patientens planerade vård 
fungerar samt samordna vårdinsatserna med andra berörda inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten så kan de inte ansvara för 
allt för många patienter. 

Sammantaget innebär detta att bemanningen av sjuksköterskor 
kan komma att behöva öka på vissa ställen, för att säkerställa nöd-
vändig tillgång till sjuksköterskor, över hela dygnet. Det beror på 
hur man i dag organiserar sitt arbete. Kraven följer i grunden redan 
av nuvarande regelverk, men då flera kommuner i dag inte lever upp 
till dessa krav kommer det på vissa ställen innebära att fler sjuk-
sköterskor behöver arbeta på kvällar, helger och nätter. 

Sammantaget förväntas förslagen leda till en bättre arbetsmiljö. 
Våra förslag om att förtydliga verksamhetschefens ansvar för att vår-
den är god och säker och ett särskilt kvalitetsansvar för omvårdnad i 
avsnitt 8.8.2 samt krav på en ledningsansvarig för kommunens primär-
vård på huvudmannanivå i avsnitt 8.8.4 innebär fler karriärmöjlig-
heter inom kommunen. Detta skapar, tillsammans med ett tydligare 
uppdrag för sjuksköterskor i egenskap av fast vårdkontakt i kommu-
nernas primärvård, också förutsättningar för bättre bedömningar om 
behov av bemanning och kompetensutveckling för sjuksköterskor. 
Det förväntas göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare för 
sjuksköterskor. 
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Läkare 

Vårt förslag i avsnitt 8.7 om krav på ett tilläggsuppdrag för vissa 
vårdgivare inom kommunens primärvård, att förtydliga vilka insatser 
som förväntas av läkare hos dessa vårdgivare samt kraven på att 
patienterna dagligen ska kunna få medicinska bedömningar av dessa 
läkare, förväntas medföra bättre förutsättningar för enskilda läkare 
att ge en god och säker vård. 

Förslagen kräver att vårdgivaren organiserar sina läkarresurser på 
ett sådant sätt att läkare har möjlighet att vara tillgänglig för patien-
terna varje dag. Med en tydligare struktur för läkarinsatser i kom-
munal primärvård och ökade möjligheter att bygga upp en relation 
med sina patienter får läkaren bättre förutsättningar att fullgöra 
uppdraget. Det förväntas bidra till en bättre arbetsmiljö och i för-
längningen kan det bidra till att det bli mer attraktivt att arbeta som 
läkare inom äldreomsorgen. 

För att kunna fullgöra uppdraget som läkare kan man inte vara 
fast läkarkontakt till hur många patienter som helst. Socialstyrelsen 
har nyligen tagit fram ett nationellt riktvärde för fast läkarkontakt 
som innebär 1 100 invånare per specialist i primärvården samt 500 per 
ST-läkare. Det ska varken ses som ett golv eller ett tak. Riktvärdet 
behöver vara lägre när det gäller ansvar för personer som får kom-
munal primärvård då dessa generellt hör till den delen av befolkningen 
som har de mest omfattande vårdbehoven. 

Våra förslag tydliggör att organiseringen av läkare i kommunal 
primärvård liksom deras arbetssätt behöver ses över på många ställen. 
Regionerna behöver som huvudman, genom kravställning och upp-
följning på vårdgivarnivå, säkerställa att det finns adekvat tillgång till 
de läkarresurser som krävs för att patienten ska få en god, nära och 
säker vård. 

Förslagen i avsnitt 8.8.4 och 8.8.5 innebär nya tjänster på strate-
gisk nivå som läkare kan söka. Det innebär fler och nya karriärmöj-
ligheter och kan bidra till att öka intresset för att specialisera sig mot 
t.ex. geriatrik. En ledningsansvarig för regionens hälso- och sjukvård 
till patienter med kommunal primärvård beräknas underlätta sam-
verkan mellan läkare i primärvården, samt mellan dem och regionens 
specialiserade vård. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter 

Flera av våra förslag innebär ett ökat krav på mer förebyggande vård 
och samverkan med socialtjänsten. För vissa patienter i kommunal 
primärvård kommer det vara naturligt med en fysioterapeut eller 
arbetsterapeut som fast vårdkontakt i stället för sjuksköterska. För 
att kommunerna ska kunna erbjuda den primärvård de ansvarar för 
samt ge vården nära behöver fysioterapeuter och arbetsterapeuter vara 
mer tillgängliga än de är på många platser i dag. Med ett tydligare upp-
drag för dessa professioner kommer det vara lättare att bedöma behov 
av bemanning och planera för en framtida kompetensförsörjning. 

Våra förslag om ett tydligare kvalitetsansvar för rehabilitering och 
hjälpmedel på vårdgivarnivå i avsnitt 8.8.3 innebär utökade karriär-
möjligheter inom kommunen för fysioterapeuter och arbetsterapeu-
ter. Det skapar också förutsättningar för bättre bedömningar om 
behov av bemanning och kompetensutveckling för dessa professio-
ner. Det förväntas göra att kommunen till en mer attraktiv arbets-
givare för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

Övriga primärvårdskompetenser 

Vårt förslag om att även kommunen ska organisera sin primärvård 
så att vården kan ges nära och gemensam plan för primärvården (se 
avsnitt 8.5.2 och 8.5.3) förväntas bidra till att även andra kompeten-
ser än de som nämnts ovan och i dag är vanligt förekommande be-
höver bli mer tillgängliga även i kommunens primärvård. Det gäller 
oavsett om man på lokal nivå bedömer att dessa kompetenser ska 
tillhandahållas via kommunen eller regionen. Det kan innebära ut-
ökade yrkesmöjligheter för fler legitimerade professioner, t.ex. dietister, 
farmaceuter och hälso- och sjukvårdskuratorer i den kommunala pri-
märvården. 

Våra förslag om kvalitetsansvariga på vårdgivarnivå och lednings-
ansvariga på huvudmannanivå i avsnitt 8.8. beräknas bidra till en bättre 
bemanning och kompetensförsörjning inom den kommunala primär-
vården. Det kommer i sig bidra till att kommunen blir en attraktiv 
arbetsgivare för primärvårdens olika kompetenser. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Omsorgspersonal 

Våra förslag i kapitel 8 bl.a. om fast vårdkontakt i kommunen, ut-
ökade möjligheter för patienter att kunna få medicinska bedömningar 
av sjuksköterskor och läkare samt ett tydligare reglerat läkaruppdrag 
som även inkluderar handledning till omsorgspersonal skapar för-
utsättningar för en tryggare och säkrare vård och omsorgsinsatser 
även från icke legitimerad personal i kommunen. Genom att fler hälso-
och sjukvårdsinsatser förväntas bli utförda av legitimerad personal, 
kommer förutsättningarna stärkas för att delegeringar sker i enlighet 
med gällande regelverk. Det bidrar till att omsorgspersonalen avlastas 
krav som går utöver deras kompetens och egentliga arbetsuppgifter. 
En ökad tillgång till medicinsk kompetens i kommunal primärvård 
och mer teamarbete mellan vården och omsorgen, bör göra det mer 
attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Teamarbetet bidrar i sig 
till kompetensutveckling. 

9.5.5 Konsekvenser för kommunala självstyret 

Utredningens bedömning: De flesta förslag innebär intrång i 
den kommunala självstyrelsen. Intrången är nödvändiga för att 
åtgärda de brister som finns sedan länge i kommunal hälso- och 
sjukvård. 

Merparten av förslagen är utformade som förtydliganden av 
vad som förväntas av kommun och region redan med anledning 
av befintlig lagstiftning. Effekterna som förslagen syftar till att 
uppnå kan inte uppnås på ett mindre ingripande sätt. De är därför 
proportionerliga. 

I detta avsnitt analyserar vi i vilken utsträckning våra förslag innebär 
en inskränkning av den kommunala självstyrelsen och om de i så fall 
är proportionerliga i förhållande till de ändamål som föranlett våra 
förslag, i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen. För en utför-
ligare beskrivning av ändamålen se kapitel 8. 

I avsnitt 9.5.6–9.5.8 analyseras i vilken mån våra förslag innebär 
nya åligganden och om de i så fall medför kostnader som enligt finan-
sieringsprincipen bör finansieras av staten. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Nödvändiga intrång för att säkerställa vård på lika villkor 

Vi bedömer att samtliga förslag vi lämnar i kapitel 8, förutom såvitt 
avser förtydliganden om nuvarande ansvarsfördelning i avsnitt 8.5.1, 
innebär ett visst intrång i den kommunala självstyrelsen. Intrången 
består framför allt i en ökad reglering om hur hälso- och sjukvården 
planeras och organiseras, dvs. frågor som huvudmännen i dag är rela-
tivt fria att bestämma inom ramen för det kommunala självstyret.103 

Samtidigt anser vi att de flesta av dessa intrång inte i sig utgör nya 
åtaganden, utan våra författningsförslag innebär i dessa delar förtyd-
liganden om vad som redan följer av gällande rätt. 

Av nuvarande lagstiftning följer att huvudmännen ska planera 
och organisera sin hälso- och sjukvård så att den motsvarar befolk-
ningens behov.104 De grupper i befolkningen som omfattas av huvud-
männens delade primärvårdsansvar har vanligen de mest omfattande 
behoven. De har särskilda behov av en hög tillgänglighet till vård-
insatser och behöver kunna få mer vård i sitt hem än resten av befolk-
ningen. Det ställer därmed andra krav på hur huvudmännen organi-
serar och tillgängliggör hälso- och sjukvård till dessa grupper. I det 
enskilda fallet ska sedan principen om vård efter behov tillämpas på 
individnivå.105 

Som vi redogjort för i avsnitt 8.1 har kraven på kommunens hälso-
och sjukvård förändrats i såväl antal patienter som krav på kom-
petens hos personalen. Brister i den medicinska kvaliteten i kommunal 
primärvård har påpekats återkommande av flera olika myndigheter. 
Trots flertalet ekonomiska satsningar och upprepad kritik under 
lång tid har inga större förändringar gjorts i vare sig kommunernas 
eller regionernas primärvård. Som framgår av våra problembeskriv-
ningar i avsnitt 8.3 grundar sig bristerna framför allt på för låg be-
manning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och bristande 
förutsättningar till kompetensutveckling för dessa. Vårdens organi-
sering brister också i vissa fall vilket gör att personalen inte får rätt 
förutsättningar att erbjuda en god och säker vård. 

Bristerna har lett till att patienter med kommunal primärvård inte 
får tillgång till alla primärvårdens kompetenser eller till specialiserad 
vård på lika villkor som resten av befolkningen. Det har inneburit att 
de inte fått tillgång till en lika god, säker och nära vård som resten av 

103 Se 7 kap. 2 § och 11 kap. 2 § HSL. 
104 Jfr 7 kap. 2 § och 11 kap. 2 § HSL. 
105 Jfr 3 kap. 1 § HSL. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

befolkningen. Ingen av huvudmännen har fullgjort sitt ansvar utan 
anmärkning. 

Alltför många kommuner involverar inte adekvat medicinsk kom-
petens inför strategiska beslut på huvudmannanivå som påverkar 
kommunens hälso- och sjukvård. Det krävs därför ökad styrning av 
vilken kompetens som måste finnas tillgänglig på central beslutsnivå 
i kommuner. Kommunen har inte heller kunnat säkerställa att vård-
givare i kommunal primärvård bedriver en god och säker vård, varken 
i egen eller annans regi. Det krävs därför också en ökad styrning av 
vilka krav som kommunen behöver ställa på vårdgivare. 

Regionerna har inte fullgjort sitt ansvar som huvudman för läkar-
insatser och samverkan med kommunerna verkar inte fungera på ett 
sådant sätt som innebär att patienterna får vård utifrån sina behov. 
Det krävs därför ökad styrning för att säkerställa att regionerna tar 
sitt ansvar och skapa förutsättningar för att underlätta kontakt och 
samverkan mellan huvudmännen på tjänstemannanivå. Det krävs 
också ökad tydlighet om vilka krav som regionen behöver ställa på 
vårdgivare. 

Mot den bakgrunden är det nödvändigt med en ökad reglering av 
den kommunala primärvården, trots det intrång som förslagen inne-
bär i det kommunala självstyret. 

Gemensam plan och tydligare krav på samverkan 

Vi har i avsnitt 9.5.6 bedömt kravet på att huvudmännen ska ta fram 
en gemensam plan för primärvården (se avsnitt 8.5.2) som ett nytt 
åtagande, trots att det redan i dag finns en skyldighet att samverka 
med andra vid planering och utveckling av hälso- och sjukvården. 
Eftersom den gemensamma planeringen är bristfällig är det nödvän-
digt med en ökad styrning för att åstadkomma att huvudmännen gör 
detta. Att ställa krav på ett dokument som visar att det arbetet görs 
och vad man kommit överens om är ett sätt att skapa förutsättningar 
för att arbetet görs. Att reglera en struktur för hur samverkan ska gå 
till genom krav på att huvudmännen tar fram en gemensam plan 
anser vi är ett nödvändigt och relativt begränsat intrång i den kom-
munala självstyrelsen. Vi kan inte se att det finns något mindre in-
gripande alternativ utöver vad som redan följer av HSL. Förslaget är 
därmed proportionerligt. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Nära vård 

Motsvarande gäller för vårt förslag i avsnitt 8.5.3 om att kommunen 
ska organisera sin primärvård nära. Att kravet på nära vård gäller 
även för kommuner är nödvändigt för att vården ska bli jämlik. Vi 
anser att det är ett mindre intrång i den kommunala självstyrelsen 
som är nödvändigt för att uppnå målen med omställningen i hälso-
och sjukvården. Det är därför proportionerligt. 

Medicinsk bedömning av sjuksköterska och läkare dygnet runt 

Våra förslag om att patienter i kommunens primärvård måste vid 
behov kunna få en medicinsk bedömning av såväl sjuksköterska som 
läkare på primärvårdsnivå, dygnet runt alla dagar i veckan, bygger på 
åtaganden som redan gäller i dag.106 

Huvudmännen ansvarar för att planera sin hälso- och sjukvård 
med utgångspunkt i befolkningens behov av vård.107 Primärvården är 
ansvarig även för brådskande vårdbehov som inte kräver speciali-
serad vård. Samtidigt är tillgången på jourtid inte alltid anpassad till 
de särskilda behov som patienter i den kommunala primärvården har. 
En utebliven medicinsk bedömning kan innebära en patientsäker-
hetsrisk, en ökad osäkerhet för omsorgspersonalen och det medför 
även en ökad risk för akutinläggningar som inte gagnar patienten. 
Förutom en högre tillgänglighet på dagtid behövs därför även en 
särskild anpassad jourverksamhet för just dessa patienter. 

Tillgången till sjuksköterskor och läkare i primärvården är i dag 
bristfällig och har varit det under en länge tid. Det går inte att se 
någon tydlig förändring hos huvudmännen när det gäller att säker-
ställa kompetensförsörjningen till kommunal primärvård. Antalet 
sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård har minskat de 
senaste åren. Det syns heller ännu ingen ökning av andelen specia-
listläkare i allmänmedicin. Som våra analyser i kapitel 8 visar har inte 
den kommunala primärvården utvecklats i takt med förändrade 
behov och övrig hälso- och sjukvård 

106 Jfr Prop. 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 79 f; SOU 2018:39, God och nära vård. En primärvårdsreform, s. 205 f. och prop. 2005/06:115, 
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s. 75. 
107 Jfr 7 kap. 2 § och 11 kap. 2 § HSL samt prop. 1990/91:14, Om ansvaret för service och vård 
till äldre och handikappade mm, s. 40 f. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

För att säkerställa adekvat tillgång till hälso- och sjukvård i hela 
landet krävs en tydligare reglering. Då våra förslag i dessa fall endast 
förtydligar vad som redan förväntas av kommuner och regioner ut-
gör de nödvändiga och begränsade intrång i den kommunala själv-
styrelsen. Enligt vår mening går det inte att reglera detta på ett mindre 
ingripande sätt och samtidigt öka tillgången till medicinsk kompetens 
i kommunens primärvård. Förslagen är därför proportionerliga. 

Utökade krav på planering och samordning 

Vårdplanering och samordning av vård och omsorgsinsatser är nöd-
vändiga förutsättningar för att vård ska kunna ges nära, personcen-
trerat och proaktivt. Förebyggande och rehabiliterande vård är också 
kostnadsbesparande på samhällsnivå och bidrar till ökad livskvalitet 
för äldre personer. 

Som våra analyser i kapitel 8 visar prioriterar inte kommuner 
detta i tillräcklig grad trots att det är centralt och trots att området 
varit i fokus för en rad olika satsningar på olika nivåer. Då andra styr-
medel inte verkar fungera anser vi att det är nödvändigt att skärpa 
regelverket som tar sikte på att skapa förutsättningar för en bättre 
och mer samordnad vårdplanering. 

Det gör vi genom att i första hand tydliggöra vad som redan för-
väntas av huvudmännen, men också med några förstärkningar som i 
sig inte utgör annat än marginella intrång i det kommunala själv-
styret. Det gäller t.ex. våra förslag om fast vårdkontakt i avsnitt 8.6.3 
och fasta läkarkontakters uppgifter att delta i planering och samord-
ning av vården i avsnitt 8.7.4 samt att utvidga och förtydliga när en 
sådan individuell planering ska göras, se avsnitt 8.6.2. Bestämmelser 
om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt finns redan i dag. I stor 
utsträckning handlar det om att kodifiera vad som enligt förarbeten 
till befintliga bestämmelser bör finnas i riktlinjer. Eftersom huvud-
männen inte lever upp till dessa åtaganden överallt finns behov av en 
tydligare reglering om vad dessa funktioner behöver ansvara för. De 
förtydliganden som görs om kompetens och uppgifter för dessa funk-
tioner utgör ett nödvändig och begränsat intrång, som kodifierar vad 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

som redan följer av nuvarande regelverk.108 Förslagen är därmed pro-
portionerliga. 

Såsom lagstiftningen är utformad i dag faller personer som har ett 
stort behov av samordnade insatser från båda huvudmännens hälso-
och sjukvård, men inte behov av insatser från socialtjänsten, utanför 
regelverket. 

De allra flesta personer som får primärvård från båda huvud-
männen har behov av att vårdinsatser från läkare i primärvården och 
den specialiserade vården samordnas med hälso- och sjukvårdsin-
satser som kommunens personal ansvarar för. Då alla patienter ändå 
inte får en sådan samordnad planering är det nödvändigt att förtyd-
liga regleringen i detta avseende. Kravet på att en individuell plan ska 
tas fram även i dessa fall är ett nödvändigt intrång för att säkerställa 
att alla som behöver en samordnad individuell vårdplanering får det. 
Förslagen är proportionerliga i förhållande till deras syfte. 

Nya uppgifter i den individuella planen 

Våra förslag om att några ytterligare uppgifter bör framgå av patien-
tens individuella plan (se avsnitt 8.6.2) utgör ett mindre intrång i den 
kommunala självstyrelsen. Vi bedömer att förslagen utgör nödvän-
diga intrång för att uppnå detta. Vi kan inte se att samma resultat går 
att uppnå på ett mindre ingripande sätt. Förslagen innebär en margi-
nell tillkommande arbetsinsats från personalen och är proportioner-
liga i förhållande till kraven på god hälsa och vård på lika villkor och 
kraven att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och 
säkerhet i HSL. 

Förslag på tydligare krav på läkarinsatsen 

Våra förslag i avsnitt 8.7 om grundläggande krav på ett särskilt läkar-
uppdrag i kommunens primärvård innebär att nuvarande avtalskon-
struktion ersätts med en reglering i lag. Vårt förslag utgör därför ett 
intrång i den kommunala självstyrelsen. Det är nödvändigt då nuva-
rande avtalsform inte är tillräckligt transparent och inte har fungerat 

108 Prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 57 f., s. 61 f. och prop. 2016/17:106, Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, s. 47 f. och s. 50. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

som styrmetod för att säkerställa en jämlik tillgång till läkare i hela 
landet (se avsnitt 8.3.4). 

Vårt förslag om att regionerna ska säkerställa att patienten kan 
välja en vårdgivare med ett särskilt uppdrag i den kommunala primär-
vården innebär ett relativt stort ingrepp i den kommunala självstyrel-
sen då det påverkar hur regionerna organiserar sin primärvård. Det är 
nödvändigt för att säkerställa en likvärdig ordning i hela landet och 
särskilt höga krav på tillgänglighet och kontinuitet till läkare för 
berörda patienter. Flera regioner organiserar redan sin primärvård 
till dessa grupper på ett likvärdigt sätt. För att säkerställa detta i hela 
landet är det nödvändigt med en nationell ordning. Mot bakgrund av 
de omfattande brister som uppdagats är det ett proportionerligt 
intrång. 

Den föreslagna regleringen om vilka krav som ska ställas på vård-
givare med det särskilda uppdraget i kommunens primärvård kodi-
fierar i princip vad som redan följer av läkaravtalen. Då den reglering 
som föreslås är relativt detaljerad jämfört med den avtalsfrihet som 
nu gäller, innebär den i sig ett relativt stort ingrepp i den kommunala 
självstyrelsen. Regleringen går dock inte utöver vad de flesta regio-
ner och kommuner redan i dag har bestämt ska ingå. Vi anser att den 
föreslagna regleringen är nödvändig för att uppnå syftet med regler-
ingen. Samtidigt har vi valt att reglera vad som förväntas av läkar-
insatsen på en förhållandevis övergripande nivå. Vi anser att det inte 
finns någon mindre ingripande lösning som samtidigt innebär att 
målen med förslagen uppnås. Regleringen är därför proportionerlig 
i förhållande till vad den avser att uppnå. 

Nya kvalitetsansvariga och ledningsansvarig i kommunen 

Vårt förslag om kravet att utse en kvalitetsansvarig för omvårdnad 
på ledningsnivå hos vårdgivare (se avsnitt 8.8.2) om inte verksam-
hetschefen enligt HSL har den kompetens och erfarenhet som krävs 
för att säkerställa en god och säker vård, motsvarar i princip vad som 
följer av nuvarande regelverk om medicinskt ansvarig sjuksköterska 
och utgör därför inget utökat intrång i den kommunala själv-
styrelsen. 

Mot bakgrund av de kvalitetsbrister som finns i verksamheter är 
det nödvändigt att reglera ett krav på att kompetens inom omvård-
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

nad finns på ledningsnivå hos vårdgivaren. Eftersom verksamhets-
chefen inte behöver utse en kvalitetsansvarig för omvårdnad om den 
själv är legitimerad sjuksköterska, så utgör vårt förslag ett mindre 
intrång än nuvarande reglering där en sådan alltid ska utses. Vi anser 
att samma effekt kan uppnås på ett mindre ingripande sätt än i dag och 
att det är tydligare. Därför föreslår vi en justering i det avseendet. 

Motsvarande krav på kompetens inom rehabilitering och hjälp-
medel är i dag frivilligt för kommuner, se avsnitt 8.8.3. Ett krav på 
att sådan kompetens ska finns på ledningsnivå hos vårdgivare utgör 
därför ett intrång i den kommunala självstyrelsen. Det är nödvändigt 
att denna medicinska kompetens finns för att kunna säkerställa en 
förebyggande, god och säker vård samt öka jämlikheten i tillgången 
till insatser inom rehabilitering och hjälpmedel. Då det förekommer 
brister och sådana insatser ofta uteblir eller utförs på ett felaktigt sätt 
är det nödvändig att ställa krav på sådan kompetens. Eftersom alla 
kommuner inte säkerställer detta på egen hand (se avsnitt 8.3.2) är 
det ett nödvändigt intrång i den kommunala självstyrelsen. Vi bedö-
mer att det inte finns något mindre ingripande sätt att säkerställa 
detta på. Regleringen är därför proportionerlig i förhållande till vad 
den avser att uppnå. 

Vårt förslag om krav på en ledningsansvarig på huvudmannanivå 
för kommunens primärvård (se avsnitt 8.8.4) är nödvändigt för att 
säkerställa att adekvat medicinsk kompetens involveras inför strate-
giska beslut som påverkar hälso- och sjukvården. Då samhällsutveck-
lingen medför att det krävs en tydligare uppdelning mellan vård-
givare och huvudman behöver den kompetensen säkerställas även på 
huvudmannanivå. 

Förslaget innebär ett större intrång i den kommunala självstyrelsen 
då det tydligt påverkar hur kommuner organiserar ledningen av sin del 
av primärvården. Särskilt då vi även föreslår att det ska regleras att den 
som är ledningsansvarig i kommunen måste vara antingen specialist-
sjuksköterska eller läkare med specialistkompetens. 

Ett alternativ vi övervägt är att inte ställa krav på viss profession 
utan tillåta att alla legitimerade hälso- och sjukvårdsprofessioner skulle 
kunna fullgöra uppdraget. Det hade inneburit ett något mindre intrång. 

Vi anser dock att de uppgifter den ledningsansvarige behöver full-
göra i princip måste utföras av någon av de två professioner som vi nu 
föreslår. Uppgifterna kräver dels system- och ledningskunskap som 
endast kravställs inom dessa utbildningar dels en bred och djup medi-
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

cinsk kompetens inom områden som är särskilt omfattande för be-
rörda patienter. Vi bedömer därför att det är nödvändigt med den 
kompetensen på huvudmannanivå för att kunna säkerställa en god och 
säker hälso- och sjukvård inom kommunens primärvård. En reglering 
av detta bidrar också till en ökad likvärdighet. Då kommunerna själva 
inte har säkerställt att de har den medicinska kompetens som krävs på 
central ledningsnivå för kommunens primärvård är det ett nödvändigt 
intrång för att säkerställa en god och säker vård till patienter med kom-
munal primärvård. Samtidigt överlåter vårt förslag till kommunerna 
att avgöra vilken av dessa två kompetenser den vill ha i sin ledning. Vi 
anser att det inte finns någon mindre ingripande reglering som sam-
tidigt uppnår syftet med regleringen. 

Ledningsansvarig i regionen 

Vi kan konstatera att de brister som uppdagats i tillgången till läkare 
och tillgången till specialiserad vård för patienter som även får kom-
munal primärvård delvis har sin grund i att det saknas någon som på 
huvudmannanivå har det övergripande ansvaret för ledningen av 
regionens insatser. Kommunerna efterfrågar en tydlig motpart på 
tjänstemannanivå att samverka med på huvudmannanivå. Det behö-
ver finnas någon som är utpekad som ansvarig för ledningen av 
regionens insatser i den kommunala primärvården för att säkerställa 
hela primärvårdsuppdraget för berörda patienter samt för att säker-
ställa att de även får tillgång till den specialiserade vården. Då regio-
nerna inte själva organiserat sig på det sättet och för att skapa en 
likvärdig ordning i samtliga regioner anser vi att det är nödvändigt 
att reglera ett krav på att regionerna utser en ledningsansvarig för 
detta (se avsnitt 8.8.5). 

När det gäller den som är ledningsansvarig på huvudmannanivå i 
regionen för dess insatser i den kommunala primärvården är det 
självklart att en sådan roll bör fullgöras av en person som har läkar-
kompetens. Vi har övervägt om ett sådant kompetenskrav bör regleras 
även i detta fall. Det skulle klargöra att det inte är en administrativ roll 
som avses och samtidigt säkerställa att läkarkompetens involveras vid 
planering och utveckling av den kommunala primärvården. Vi har 
däremot bedömt att det inte är nödvändigt att reglera detta då vi utgår 
ifrån att regionerna kommer att välja denna kompetens för uppdraget 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

på egen hand. Då hälso- och sjukvård utgör en större och naturlig del 
av regionernas uppdrag skiljer sig kulturen i fråga om bemanningen på 
ledningsnivå inom regionen från den kommunala hälso- och sjuk-
vården. Det är i dag vanligt förekommande med läkare på motsva-
rande tjänster inom regionen, medan det i kommuner är mer vanligt 
med annan kompetens på ledningsnivå. Med hänsyn till uppdraget bör 
det därmed vara ett naturligt val för regionerna att välja en led-
ningsansvarig med läkarkompetens, även utan ett lagreglerat krav om 
detta. Mot bakgrund av den kommunala självstyrelsen lämnar vi där-
för inte ett sådant förslag för regionernas räkning. 

9.5.6 Ekonomiska konsekvenser för kommuner 

Utredningens bedömning: Förslag om utökad skyldighet att ta 
fram en individuell plan, skyldigheten att ta fram en gemensam 
plan för primärvårdens utformning och utveckling, krav på kom-
petens inom rehabilitering och hjälpmedel i ledningen på vård-
givarnivå samt krav på ledningsansvariga på huvudmannanivå i 
kommuner och i regioner är nya åtaganden för kommuner och 
regioner, vilka bedöms medföra nya kostnader. Övriga förslag är 
förtydligande av sådant som redan förväntas i enlighet med nuva-
rande regelverk och medför inte några nya kostnader. 

Få nya åtaganden för huvudmännen 

Merparten av de förslag som lämnas i syfte att stärka den medicinska 
kompetensen utgör förtydliganden om sådant som redan följer av 
nuvarande bestämmelser. Det gäller t.ex. förslagen om att huvud-
männen ska säkerställa att personer som är inskrivna i kommunens 
primärvård kan få en medicinsk bedömning av en läkare och sjuk-
sköterska, se avsnitt 8.6.1 och 8.7.4. Motsvarande gäller även förslagen 
om närmare reglering av fast vårdkontakt, se avsnitt 8.6.3, kraven på 
läkaruppdraget i kommunens primärvård, se avsnitt 8.7.3 och fast 
läkarkontakt, se avsnitt 8.7.4. 

Förslagen förväntas i dessa delar bidra till att underlätta för båda 
huvudmännen att fullgöra det ansvar som de redan har, som huvud-
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man och som vårdgivare och innebär inga nya åtaganden för kommu-
nerna och medför därmed inte heller några nya kostnader för dem. 

I avsnitt 8.5.1 föreslår vi förtydliganden om kommunens hälso-
och sjukvårdsansvar. Förslagen innebär inga nya eller förändrade 
åtaganden för kommuner och påverkar inte nuvarande ansvarsför-
delning mellan huvudmännen. Det innebär därmed inga nya kostnader 
för kommunerna. 

Några av våra förslag innefattar däremot krav på förstärkningar 
av nuvarande regelverk och vilka innebär nya åtaganden för kom-
muner eller regioner. 

Nära vård 

Vi föreslår krav på att kommunen ska organisera sin primärvård nära 
de personer som kommunen ansvarar för, se avsnitt 8.5.3. Förslaget 
motsvarar i stort sett den bestämmelse som finns om att regionerna 
ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan 
ges nära befolkningen. 

Förslaget påverkar organisering, bemanning och arbetssätt i kom-
munal primärvård. Det syftar till att öka tillgången till legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med hur arbetsfördelningen ser 
ut inom vård och omsorg för äldre personer i dag. En förstärkt nära 
vård syftar också till att hälso- och sjukvårdens resurser ska användas 
mer effektivt. Det bedöms utgöra ett nytt åtagande och aktualiserar 
därför finansieringsprincipen. 

I likhet med vad som anfördes när motsvarande bestämmelse 
infördes för regionerna bedömer vi att förslaget kan innebära behov 
av en omfördelning av ekonomiska och personella resurser snarare än 
ett behov av omfattande tillskott och nyanställningar. Sådana kost-
nader är dock av mer tillfällig karaktär och förslaget bör på längre sikt 
kunna bidra till en kostnadseffektivisering, givet att förslagets fulla 
potential utnyttjas. Sammantaget finns därför inte skäl att göra någon 
reglering enligt finansieringsprincipen med anledning av förslaget. 
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En gemensam plan för primärvården 

I avsnitt 8.5.2 föreslår vi en skyldighet för regionen och kommunerna 
i länet att ta fram en gemensam plan för primärvårdens utformning 
och utveckling. Något sådant krav finns inte i dag. Regleringen 
kompletterar nuvarande krav på huvudmännen att samverka vid 
planering och utveckling av hälso- och sjukvården, som redan följer 
av 7 kap. 7 § och 11 kap. 3 § HSL. Vårt förslag ersätter delvis nu-
varande krav att huvudmännen ska sluta avtal om läkarinsatser enligt 
16 kap. 1 § HSL. 

Förslaget innebär samtidigt en ökad styrning av hur samverkan 
ska struktureras och ett krav på att ange den gemensamma planer-
ingen i ett gemensamt dokument, som ska ses över årligen. Eftersom 
planeringen ska omfatta fler frågor än omfattningen och utform-
ningen av läkarinsatser innebär regleringen ett nytt åtagande som 
aktualiserar finansieringsprincipen. 

Vårt förslag innebär i princip att varje kommun är skyldig att 
planera hur primärvården ska vara utformad i deras kommun till-
sammans med regionen. Det utesluter inte att en sådan gemensam 
plan som ska tas fram enligt vårt förslag även omfattar flera eller alla 
kommuner i ett län, om kommunerna föredrar det. Tvärtom bör det 
ofta kunna vara en ändamålsenlig lösning. 

Ett motsvarande förslag har tidigare lagts fram i SOU 2020:19. 
Den utredningen uppskattade kostnaderna till 60 miljoner kronor 
för samordningsarbetet kring planen.109 Det förslaget utgick dock 
från att en samordningsfunktion för upprättande av den nya planen 
skulle utgå från regionerna, och finansieringen föreslogs därmed kana-
liseras via dem. I vårt förslag ska i stället de bägge föreslagna lednings-
ansvariga, i kommun och i region, ha centrala samordnande roller i 
framtagandet av denna plan. Krav på att det ska finnas sådana lednings-
ansvariga utgör också nya åtaganden, vilka finansieras från grunden 
(se följande rubriker). Givet att en central del av deras uppgifter 
kommer vara att samordna arbetet med den gemensamma planen (se 
avsnitt 8.8.4–8.8.5) bedömer vi att de tillkommande kostnaderna –
utöver den samverkanskyldighet huvudmännen redan har – för fram-
tagandet av själva planen får anses finansierade genom dessa löne-
kostnader (för beräkningar av dessa se motsvarande avsnitt under 
9.5.6 och 9.5.7). 

109 SOU 2020:19, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem, s. 185 f. 
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Vid beaktande av kommunernas kostnader för planarbetet bör 
även beaktas att skyldigheten att ingå avtal om läkarmedverkan tas 
bort genom våra förslag, vilket bör medföra att resurser som tidigare 
gått till avtalsarbetet bör kunna läggas på arbetet med planen, med 
följande kvittning av eventuella kostnader (jfr avsnitt 8.7.1). 

Utökad omfattning av bestämmelsen om individuell plan i HSL 

Förslaget beskrivs i avsnitt 8.6.2 och innebär att fler patienter kom-
mer att omfattas av möjligheten att få en individuell plan enligt 16 kap. 
4 § HSL än i dag. Det är fråga om situationer när patienten endast 
har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser (dvs. inte har några in-
satser från socialtjänst), från båda huvudmännen utan att först vara 
inskrivna i sluten vård. 

Vid införandet av den ursprungliga bestämmelsen om individuell 
plan ansåg regeringen att det var ett förtydligande av redan existe-
rande ansvar och inte fråga om en ny uppgift eller en ambitionshöj-
ning. Vi menar att den utökade målgruppen som träffas av bestäm-
melsen medför en ambitionshöjning och därmed ett utökat uppdrag 
för huvudmännen, vilket förväntas medföra nya kostnader. 

Kostnadsberäkningar 

Med vårt förslag omfattas nu även personer som ”bara” har primär-
vård i ordinärt boende från kommunen samt alla som bor på särskilt 
boende som avses i 12 kap. 1 § HSL. Enligt befintlig statistik har i 
nuläget 13 procent av äldre personer boende på särskilt boende be-
dömts som att de inte har insatser från kommunal hälso- och sjuk-
vård.110 Med våra förslag (se även avsnitt 7.3.10) klargörs att man 
som boende på ett särskilt boende enligt 12 kap. 1 § HSL alltid ska 
räknas som inskriven i kommunens primärvård och man bör som 
grundregel få en individuell plan. 

110 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2022, 2022. 
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Utökningen av personkretsen som följer av våra förslag består 
alltså av: 

1. personer som enbart har primärvård i ordinärt boende från kom-
munen, alla åldrar (utan parallella insatser från socialtjänsten), 

2. de personer, alla åldrar, som bor på särskilt boende enligt SoL eller 
LSS som hitintills ej bedömts ha insatser från kommunal hälso- och 
sjukvård. 

Här måste vi återigen skilja igen mellan kostnader för år 2024 och 
kostnader för år 2025 och framöver. 

För år 2024 räknar vi med antal personer som bara hade primärvård 
i ordinärt boende från kommunen under hela år 2020 (ca 149 000 
under hela året) oavsett ålder samt de som bodde på särskilt boende 
utan kommunal hälsosjukvård (så att vi inte dubbel räknar), dvs. ca 
34 000 (under hela år 2020). Totalt berörda blir ca 183 000 individer. 

När det gäller kostnaden per plan använder vi samma antagande 
som görs i SOU 2020:19, dvs. 3 000 kronor per plan (år 2018), om-
räknat till år 2024 ca 3 500 kronor. Kostnaden för 2024 skulle då bli 
ca 641 miljoner kronor. 

När det gäller år 2025 och framåt, räknar vi enbart med upprät-
tande av en plan för de som får kommunal primärvård för första 
gången dvs. inflödet. Planen upprättas när individen antingen får 
primärvård i ordinärt boende från kommunen eller genom flytt till 
ett särskilt boende enligt SOL, där 13 procent tidigare bedömts inte 
ha kommunal primärvård eller till LSS boende, där 34 procent upp-
skattas ej ha kommunal primärvård sedan tidigare.111 

En grov uppskattning av inflödet görs genom att ta skillnaden 
mellan det antal som under ett helt år har haft kommunal hälso- och 
sjukvård utan socialtjänstinsatser och de som har haft det under en 
genomsnittsmånad. Denna grupp uppskattas till 91 000 individer. 
Utöver det tillkommer inflödet till särskilt boende enligt SoL eller LSS, 
som inte har haft kommunal primärvård tidigare, dvs. ca 6 900 indi-
vider. Totalt blir det 97 900 individer. Kostnaden för år 2025 upp-
skattas då till 354 miljoner kronor. 

Givet att bestämmelsen medför ett nytt åtagande för kommu-
nerna aktualiseras finansieringsprincipen och vi föreslår att staten 

111 Egna skattningar utifrån Socialstyrelsen statistik, 2020. 

582 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

      
   
       

        
         
        

        
          
         

        
      

 
      

       
 

 

        
     

        
            

     
        

       
       

            
      

  
        

    
       

       
        

          
         

      

SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

ersätter kommuner och regioner för dessa kostnader (se vidare av-
snitt 9.5.8 och 9.6). 

Vi föreslår även att några ytterligare uppgifter ska framgå av den 
individuella planen. När det gäller skyldigheten att även ange en plan 
för hur förväntade vårdbehov ska tas om hand samt vad den enskilda 
har för mål med insatsen så utgör dessa nya åtaganden. Det aktua-
liserar i och för sig därmed finansieringsprincipen. Det är fråga om 
en så marginell och begränsad ytterligare insats att vi bedömer att 
det inte kräver någon särskild finansiering. Vi bedömer även att en 
ökad planering generellt kommer leda till en ökad effektivitet samt 
att en planering av hur framtida vårdbehov ska omhändertas kom-
mer leda till att undvikbara besök på akutmottagning minskar vilket 
i sig är kostnadsbesparande ur samhällsekonomisk synpunkt. Övriga 
förslag om förtydliganden i regelverket om individuell plan innebär 
inga nya åtaganden. 

Nya kvalitetsansvariga på vårdgivarnivå 

Vårt förslag i avsnitt 8.8.2 om hur den medicinska kompetensen bör 
stärkas i ledningen på vårdgivarnivå ersätter delvis nuvarande regler-
ing om medicinskt ansvarig sjuksköterska, som i dag ska finnas 
enligt 11 kap. 4 § HSL. Förslaget möjliggör för vårdgivaren att själv 
bestämma hur den medicinska kompetensen inom omvårdnad ska 
säkerställas på ledningsnivå. Att det i ledningen av hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet finns den medicinska kompetens som krävs för att 
säkerställa en god och säker vård följer redan av nuvarande regel-
verket om vårdgivarens ansvar för detta enligt HSL och PSL. Den delen 
av förslaget som rör kompetens inom omvårdnadsområdet utgör 
därför inget nytt åtagande för kommuner. 

Att vi föreslår ett krav på att verksamhetschefen ska utse en kvali-
tetsansvarig för rehabilitering om verksamhetschefen själv saknar 
den kompetensen samt tydlig reglering av vad som förväntas av den 
(se avsnitt 8.8.3) är däremot inte ett krav enligt nuvarande reglering. 
Däremot följer det indirekt ett sådant krav då det är nödvändigt för 
att kunna säkerställa en god och säker vård inom området. Att ha 
tillgång till adekvat medicinsk kompetens är nödvändigt för att säker-
ställa vårdgivaransvaret. Eftersom förslaget samtidigt innebär en spe-
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

cifik reglering av hur detta åtagande ska mötas får det ändå ses som 
ett nytt åtagande, vilket aktualiserar finansieringsprincipen. 

Kostnadsberäkningar 

För att kunna uppskatta omfattningen av kostnaderna för kommu-
nerna utgår vi från kommunernas, huvudmännens, kostnader. Vår 
bestämmelse kommer även träffa privata vårdgivare som utför kom-
munal primärvård på uppdrag av kommunerna. Det är dock kom-
munerna som huvudmän som har ansvaret för att finansiera och 
erbjuda hälso- och sjukvård. Kostnaderna måste därför beräknas på 
kommunnivå. De kommuner som väljer att upphandla hela eller delar 
av den hälso- och sjukvård man ansvarar för får sedan beakta detta i 
utformningen av sina förfrågningsunderlag, inklusive ersättnings-
principer, för privata utförare. 

För att kunna uppskatta kostnaden utgår vi därmed från kommu-
nernas behov. Vi räknar med att alla kommuner kommer behöva ha 
tillgång till en kvalitetsansvarig för rehabilitering, i olika omfattningar 
beroende på kommunernas storlek. Vi gör vidare ett antagande om att 
omfattningen av behovet av en sådan kvalitetsansvarig kommer mot-
svara omfattningen av MAS:ar i dagsläget. 

Enligt statistik från SKR uppgick antalet sjuksköterskor som 
arbetade som MAS under år 2020 till 369 fördelade på 290 kommu-
ner. I stora kommuner finns det ofta mer än en MAS, medan flera 
mindre kommuner kan dela på en MAS-tjänst. Omräknat till helårs-
ekvivalenter blir det 352 faktiska årsarbetare då sysselsättningsgraden 
är i genomsnitt 95,3 procent. De flesta MAS är fast anställda, bara 
5 MAS jobbar med timlön. 

För våra beräkningar har vi utgått från följande antagande: 

1. Samma antal kvalitetsansvariga för rehabilitering som MAS i dag, 
dvs. 369 tjänster. 

2. Lönekostnaden antas utgå från en snittlön på 35 300112 dvs. en 
lönekostnad på ca 657 500 kronor inklusive alla avgifter, per år 
och anställd fysioterapeut/arbetsterapeut. 

112 Medellönen för arbetsterapeuter och fysioterapeuter år 2021 (35 300 kronor) framräknat 
med den prognostiserade konjunkturlönestatistikens timlöneutveckling till år 2023 enligt 
Konjunkturinstitutet (ökning med 2,5 respektive 2,7 procent år 2022 och 2023). 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Lönekostnaden för kvalitetsansvariga för rehabilitering uppskattas 
därmed till 243 miljoner per år kronor från år 2024 och framåt. 

Givet att bestämmelsen medför ett nytt åtagande för kommu-
nerna aktualiseras finansieringsprincipen och vi föreslår att staten 
ersätter kommunerna för dessa kostnader (se vidare avsnitt 9.5.8 och 
9.6). Givet att förslaget finansieras från botten kan detta innebära att 
kommuner får kostnadsersättningar för åtgärder som de redan fri-
villigt bekostar. 

Förslag om krav på ledningsansvarig för kommunens 
primärvård 

Förslaget beskrivs i avsnitt 8.8.4. Enligt vårt förslag ska alla kommuner 
ha en ledningsansvarig för kommunens primärvård som ska vara en 
specialistläkare eller en specialistsjuksköterska. Det kan dock vara 
tjänster i olika omfattning beroende på kommunernas storlek. För-
slaget utgör ett nytt åtagande, vilket förväntas medföra nya kostnader. 

Kostnadsberäkningar 

För att kunna beräkna kostnader har vi utgått från följande antagande: 

1. 290 tjänster som ledningsansvarig i kommuner, men med olika 
tjänstgöringsgrad. 

2. Lönekostnaden antas utgå från en viktad snittlön för en allmän-
läkare (50 procent) och en specialistsjuksköterska (50 procent). 

Medellön för en specialistläkare år 2020 var 79 200 kronor per månad 
dvs. en lönekostnad på ca 1 590 000 kronor per år omräknat till år 2024, 
medan för en specialistsjuksköterska den var 39 500 kronor per månad 
dvs. 791 000 kronor per år med avgifter. En viktad lönekostnad 
skulle då bli ca 1 190 500 kronor per år. 

Alla de 290 tjänsterna som ledningsansvariga i kommuner bedöms 
inte komma att vara heltidstjänster utan omfattningen beräknas variera 
med kommunstorleken. Vi har använt oss av SKR:s kommunindelning 
från 2017 för att komma fram till hur många heltidstjänster det blir om 
vi räknar med en heltidstjänst för kommungrupperna A1–A2, 50 pro-
cents tjänst för kommungrupperna B3–B5, och 25 procents tjänst för 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

kommungrupperna C6–C9113. Detta innebär att vi räknar med 134 hel-
tidstjänster. 

Total kostnad skulle då bli ca 160 miljoner kronor årligen från 2024 
och framåt. Givet att bestämmelsen utgör ett nytt åtagande för kom-
munerna aktualiseras finansieringsprincipen och vi föreslår att staten 
ersätter dem för dessa kostnader (se vidareavsnitt 9.5.8 och 9.6). 

9.5.7 Ekonomiska konsekvenser för regioner 

Utredningens bedömning: Våra förslag om krav på en lednings-
ansvarig i regionen, krav på att individuella planer ska upprättas i 
något fler fall än vad som följer av dagens lagstiftning samt krav 
på att en gemensam plan om primärvårdens utformning och ut-
veckling ska tas fram tillsammans med kommunerna är nya åtagan-
den som kommer medföra ökade kostnader för regionerna. Dessa 
föreslås ersättas i enlighet med finansieringsprincipen. 

Våra förslag om att fasta läkarkontakter ska delta i planering 
och samordning av patientens vård är kodifiering av gällande rätt. 
Det aktualiserar därför inte finansieringsprincipen. 

Gemensam plan i primärvården 

Som vi beskrivit i konsekvensanalysen för kommuner (se avsnitt 9.5.6) 
utgör förslaget om en skyldighet för regionen och kommunerna i länet 
att ta fram en gemensam plan för primärvårdens utformning och ut-
veckling ett nytt åtagande, vilket aktualiserar finansieringsprincipen. 

I vårt förslag ska bägge de föreslagna ledningsansvariga, i kom-
mun och i region, ha centrala samordnande roller i framtagandet av 
denna plan. Krav på att det ska finnas sådana ledningsansvariga utgör 
också nya åtaganden, vilka finansieras från grunden. Givet att en 
central del av deras uppgifter kommer vara att samordna arbetet med 
den gemensamma planen (se avsnitt 8.8.4–8.8.5) bedömer vi att de 
tillkommande kostnaderna – utöver den samverkanskyldighet huvud-
männen redan har – för framtagandet av själva planen får anses finan-
sierade genom dessa lönekostnader (för beräkningar av dessa se mot-
svarande avsnitt under 9.5.6 och 9.5.7). 

113 SKR, Kommungruppsindelning 2017. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

Vid beaktande av regionernas kostnader för planarbetet bör även 
beaktas att skyldigheten att ingå avtal om läkarmedverkan tas bort 
genom våra förslag, vilket bör medföra att resurser som tidigare gått 
till avtalsarbetet bör kunna läggas på arbetet med planen, med följande 
kvittning av eventuella kostnader (se avsnitt 8.7.1). 

Utökad omfattning av bestämmelsen om individuell plan i HSL 

Förslaget beskrivs i avsnitt 8.6.2 och innebär att fler patienter kom-
mer att omfattas av möjligheten att få en individuell plan än i dag. 
Detta innebär ett ökat åtagande för huvudmännen och i förläng-
ningen för vårdgivare och utförare som ska upprätta de individuella 
planerna. 

I avsnitt 9.5.5 har vi beskrivit de förväntade kostnaderna för den 
utökade omfattningen av bestämmelsen om individuell plan, till att 
omfatta alla som är inskrivna i kommunens primärvård. Eftersom 
regionerna ansvarar för läkarinsatserna på primärvårdsnivå till dessa 
personer träffas även de av den utökade omfattningen av bestämmelsen. 

Givet att det är ett nytt åtagande aktualiseras finansieringsprin-
cipen och kostnaderna föreslås finansieras av staten (se avsnitt 9.5.8 
och 9.6). 

Förslag om krav på ledningsansvarig i regioner 

Förslaget beskrivs i avsnitt 8.8.5. Enligt vårt förslag ska alla regioner 
ha en ledningsansvarig för regionens insatser till personer med kom-
munal primärvård. Vi utgår ifrån att den ledningsansvarige kommer 
vara läkare med specialistkompetens. Det kan dock vara tjänster i 
olika omfattning beroende på regionernas storlek. 

För att kunna beräkna kostnader har vi utgått från följande an-
tagande: 

1. 21 tjänster med ledningsansvarig i regionerna, med olika tjänst-
göringsgrad. 

2. Lönekostnaden antas utgå från en snittlön för en allmänläkare. 

Medellön för en specialistläkare år 2020 var 79 200 kronor/månad dvs. 
en lönekostnad på ca 1 590 000 kronor per år omräknat till år 2024. 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

Om vi antar att regioner med mer än 150 000 invånare har en hel-
tidstjänst för sina MLA, medan resten har 50 procents tjänst, kan vi 
räkna med 15 heltidstjänster för regionerna, vilket innebär en total-
kostnad på ca 24 miljoner kronor årligen från år 2024. 

Givet att det är ett nytt åtagande aktualiseras finansieringsprin-
cipen och kostnaderna förslås finansieras av staten (se avsnitt 9.5.8 
och 9.6). 

9.5.8 Ekonomiska konsekvenser för staten 

Kvalitetsansvarig för rehabilitering i kommuner 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera kommunerna 
för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden under 9.5.6. 

243 miljoner kronor per år till kommuner från 2024. 

Ledningsansvarig för kommunens primärvård i kommuner 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera kommunerna 
för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden under 9.5.6. 

160 miljoner kronor per år till kommuner från 2024. 

Ledningsansvarig i regioner 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera regionerna 
för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden under 9.5.7 

24 miljoner kronor per år till regioner från 2024. 

Utökad omfattning av bestämmelsen om individuell plan i HSL 

Enligt finansieringsprincipen behöver staten kompensera kommuner 
och regioner för det nya åtagandet med den uppskattade kostnaden 
under 9.5.6. 
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SOU 2022:41 Konsekvensanalyser 

641 miljoner kronor för 2024. 
354 miljoner kronor från 2025. 

70 procent förslås gå till kommunerna och 30 procent till regionerna, 
eftersom vi gör bedömningen att patienterna det rör sig om får mer-
parten av sin vård från kommunal primärvård och att de därmed 
oftast kommer vara den fasta vårdkontakten i kommunen som kom-
mer hålla samman arbetet med planen. 

Översikt av förslag som påverkar statens kostnader 

För en översikt av förslag som medför kostnader för staten, och för-
slag på hur dessa bör finansieras se avsnitt 9.6. 

9.5.9 Konsekvenser för företag som är vårdgivare 

Utredningens bedömning: Utredningen bedömer att förslagen 
inte innebär några effekter av betydelse för företags arbetsför-
utsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Förslagen gör inte skillnad på offentliga och privata utförare. 
Därför påverkar förslagen inte företagens konkurrensförmåga. 

De föreslagna bestämmelserna kan förväntas påverka hur 
huvudmännen utformar förfrågningsunderlag och avtal och där-
igenom villkoren för företagen. Det är dock samma förhållande 
som redan gäller. Kommuner och regioner ansvarar för att erbjuda 
hälso- och sjukvård och kan ändra villkoren för dem som utför 
uppgifter inom hälso- och sjukvården som de finner lämpligt för 
att uppfylla sitt ansvar. Det följer naturligt av ansvarsförhållandena. 

Från en förhållandevis låg nivå utförs en ökande andel av den offent-
ligt finansierade hälso- och sjukvården i dag av andra utförare än egen 
förvaltning. En betydande andel av dessa privata utförare är företag. 
År 2018 utfördes 19 procent av den totala vården av privata utförare. 
Andelen vårdcentraler som drivs i privat regi har ökat från drygt 
25 procent år 2007 till över 40 procent år 2020. Den regionala pri-
märvården fullgörs av landets drygt 1 100 vårdcentraler. År 2020 drevs 
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

över 40 procent av dessa i privat regi.114 Hur många av dessa som har 
uppdrag i den kommunala primärvården beror på hur regionerna 
utformat sina vårdval. Det finns inget krav på valfrihetssystem inom 
kommunens primärvård eller äldreomsorg. År 2020 fanns det enligt 
SCB:s statistik över finansiärer och utförare inom vården, skolan 
och omsorgen 39 stycken privata utförare som utförde hälso- och 
sjukvård i kommunerna, varav ca 2/3 på Gotland. Inom äldreomsorgen 
fanns det samma år 2027 privata utförare som utförde kommunal verk-
samhet.115 I maj 2022 fanns det en kommun som annonserade ett val-
frihetsystem som omfattade hemsjukvårdsåtgärder, och 37 kommuner 
som hade valfrihetsystem för olika former av särskilda boenden.116 

Dessa kan i olika omfattning även inkludera uppdraget att tillhandhålla 
kommunal primärvård till de boende. 

Våra förslag om att reglera grundläggande krav på läkarinsatser i 
HSL i stället för i avtal om läkarmedverkan mellan huvudmännen 
gör att förväntningarna blir mer transparanta och att mer likvärdiga 
regler kommer gälla i hela landet. Det bör underlätta för de vård-
givare som är aktiva i flera regioner, då de kan organisera sin verk-
samhet på likartat sätt och sannolikt ha samma rutiner för arbetssätt 
m.m. 

Regleringen innebär att regionerna behöver ställa motsvarande 
krav på vårdgivare i förfrågningsunderlaget till det särskilda läkar-
uppdraget som vi föreslår. Uppdragen behöver i princip formuleras 
så att en vårdgivare ges ett exklusivt uppdrag att tillhandahålla läkar-
insatser till ett boende eller primärvård i ordinära boenden i ett geo-
grafiskt område. Ett stort boende med många boende kan förstås 
potentiellt behöva flera vårdgivare som delar på uppdraget. 

Förslaget skulle kunna innebära att färre företag än i dag får upp-
drag att tillhandahålla läkare i kommunens primärvård. Samtidigt be-
dömer vi att läkarinsatserna generellt behöver öka vilket talar för att 
det snarare kommer vara patientunderlaget som förändras och blir 
mer koncentrerat till vissa boenden eller hemsjukvårdsområden. Det 
bör innebära en effektivare användning av läkarresurserna, då de kan 
samordna sina patientbesök i större utsträckning. 

Genom vårt förslag i avsnitt 8.8.5 om en utpekad ledningsansva-
rig på huvudmannanivå för att säkerställa och samordna läkarinsatser 

114 Ekonomifakta, Vårdcentraler i privat regi. 
115 SCB, Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen. 
116 Upphandlingsmyndigeten, Valfrihetswebben. 
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till den kommunala primärvården får företagen som utför primärvård 
för regionen en tydlig kontaktperson att samverka med i regionen. 
Motsvarande gäller ledningsansvariga på huvudmannanivå i kommu-
nen, se avsnitt 8.8.4. 

Det kompetenskrav som ställs på kvalitetsansvariga för omvård-
nad och rehabilitering på vårdgivarnivå (se avsnitt 8.8.2–8.8.3) är lika 
oavsett driftsform och påverkar därför privata företag på samma sätt 
som verksamheter i kommunens egen regi. Någon tjänsteman behö-
ver ha tillräcklig tid och kompetens för att fullgöra de uppgifter som 
regleras i hälso- och sjukvårdsförordningen, se avsnitt 8.8.2–8.8.3. 
Det är kompetens som behöver finnas på ledningsnivå redan i dag 
för att vårdgivaren ska kunna säkerställa en god och säker vård. Om 
det inte finns så kan det innebära nya kostnader för privata vård-
givare. Villkoren för uppdragen inklusive ersättningen för det regle-
ras i vanlig ordning i förfrågningsunderlag och avtal med kommun 
och region. Våra förslag om tydligare reglering av förväntningarna 
på läkarinsatsen i kommunens primärvård, se avsnitt 8.7, innebär att 
regionen kommer behöva reflektera dessa krav i avtal när de anlitar 
privata vårdgivare, för att regionen ska leva upp till sitt ansvar som 
huvudman. Privata vårdgivare som anlitas av kommunen berörs av 
förslagen om förtydligade krav på tillgång till sjuksköterskor på 
motsvarande sätt. 

9.5.10 Konsekvenser för EU-rätten och internationella rättsliga 
åtaganden 

Utredningens bedömning: Förslagen är förenliga med EU-rätten 
och andra internationella åtaganden. 

Förslagen om fast vårdkontakt i kommuner, se avsnitt 8.6.3 kräver att 
personalen har en hälso- och sjukvårdslegitimation som är ändamåls-
enlig utifrån patientens vårdbehov. Vilken profession som krävs regle-
ras däremot inte. Förslagen om kvalitetsansvariga och ledningsansva-
riga, se avsnitt 8.8 kräver att personalen är utbildad sjuksköterska, fysio-
terapeut, arbetsterapeut respektive specialistsjuksköterska eller läkare 
med specialistutbildning. När det gäller kvalitetsansvariga på vårdgivar-
nivå motsvarar kompetenskravet vad som redan följer av befintlig lag-
stiftning. När det gäller ledningsansvariga på huvudmannanivå i kom-
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Konsekvensanalyser SOU 2022:41 

muner är detta en ny reglering. Vilken specialistutbildning som krävs 
regleras däremot inte. Utredningen bedömer att förslagen är för-
enliga med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av 
den 7 september 2005 om erkännandet av yrkeskvalifikationer. 

Förslagen om vilka tjänster som ska ingå i läkarinsatser till det 
särskilda uppdraget som en vårdgivare kan få i kommunens primär-
vård hindrar inte den fria etableringsrätten som följer av EU-för-
draget och EU rättslig praxis. Förslagen begränsar inte heller de 
rättigheter som följer av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. 

Utredningen bedömer att samtliga förslag är förenliga med andra 
internationella rättsliga åtaganden som Sverige har. Förslagen bör 
generellt bidra till att förstärka Sveriges efterlevnad av åtaganden om 
vissa mänskliga rättigheter. 

9.5.11 Övriga konsekvenser 

Utredningens bedömning: Utredningens förslag får inga konse-
kvenser för de integrationspolitiska målen, miljön, brottsligheten 
och det brottsförebyggande arbetet. 

Förslagen bedöms indirekt ha positiva effekter på jämställd-
heten, sysselsättningen och den offentliga servicen i glesbygd. 

Skäl för utredningens bedömning 

Som vi redogjort för i avsnitt 9.5 förväntar vi oss att våra förslag om 
nära vård, förtydliganden om att patienter måste kunna få medi-
cinska bedömningar dygnet runt från sjuksköterskor och om fast 
vårdkontakt i kommunen kommer bidra till att en stärkt bemanning, 
nya arbetssätt och en bättre arbetsmiljö för personalen i kommu-
nernas primärvård. I dag är sjukskrivningarna för sjuksköterskor höga 
i kommunen. Kvinnor är överrepresenterade bland de anställda i den 
kommunala primärvården.117 Våra förslag bör därmed indirekt kunna 

117 Försäkringskassan, Sjukförsäkringsrapport 2018:2, Sjukfrånvaron på svensk arbetsmarknad, 
s. 16 och Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso-
och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, 2022, s. 19 och s. 25. 
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bidra till att minska sjukskrivningar och därmed också få positiva 
effekter för jämställdheten. 

Då vi bedömer att en indirekt konsekvens av våra förslag är att 
bemanningen av legitimerad personal i kommunens primärvård kom-
mer öka, så bör dessa förslag indirekt även få positiva effekter för 
sysselsättningen. Då vi bedömer att förslagen kommer bidra till att 
öka tillgången till primärvårdstjänster och att primärvården blir mer 
jämlik i hela landet, bör förslagen även indirekt få positiva effekter 
för den offentliga servicen i framför allt i glesbygd, där bristerna i 
detta avseende i dag är mest framträdande. 

Utredningens förslag bedöms inte få några konsekvenser för de 
integrationspolitiska målen, miljön, brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet. 

9.6 Finansiering av utredningens förslag 

Målsättningen för utredningens uppdrag är att åstadkomma långsik-
tiga förutsättningar för äldreomsorgen och att tydliggöra äldre-
omsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god 
hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsor-
gen.118 För att uppnå detta krävs ett systemperspektiv och föränd-
ringar i många delar av dagens äldreomsorg och primärvård, som styr 
i samma riktning. 

I detta betänkande lägger vi ett antal förslag rörande äldreomsorgen 
och den kommunala primärvården. Förslagen hänger ihop, förstärker 
varandra och bildar tillsammans en helhet. 

Nedan beskriver vi de sammantagna uppskattade kostnaderna för 
dessa och hur vi föreslår att de ska finansieras. Som beskrivits tidi-
gare i detta kapitel är antaganden som ligger till grund för kostnads-
beräkningarna betingade med stora osäkerheter, eftersom vi saknar 
tillgång till säkra uppgifter på en rad centrala områden. 

118 Dir. 2020:142, En äldreomsorgslag. 
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9.6.1 Förslag som aktualiserar finansieringsprincipen 
och medför nya kostnader 

Äldreomsorgslagen 

Tabell 9.4 Förslag i äldreomsorgslagen som aktualiserar 
finansieringsprincipen 

Miljoner kronor per år 

Avsnitt Förslag Finansieringskälla Startår 2024 2025 och framåt 
7.3.12 FOK UO 25 1:1 (genom de 3.9 mrd 

som tillförs extra 2024) 
2024 Max 487 

Min 462 
Max 487 
Min 462 

7.3.7 Genom-
förandeplan 

UO 25 1:1 (genom de 3.9 mrd 
som tillförs extra 2024) 

2024 228 
65,5 

7.3.13 Kvalitets-
berättelse 

UO 25 1:1 (genom de 3.9 mrd 
som tillförs extra 2024) 

2024 
5,6 5,6 

7.3.11 Kontinuitet 
m.m. 

UO 25 1:1 (genom de 3.9 mrd 
som tillförs extra 2024) 

2024 Max 500 
Min 320 

Max 500 
Min 320 

7.3.14 Ledarskap UO 25 1:1 (genom de 3.9 mrd 
som tillförs extra 2024) 

2024 
1 600 1 600 

Totalt Max 2 821 2 658 
Min 2 616 2 453 

I budgetpropositionen för 2022 anges att regeringen avser att 2024 
utöka anslag 1:1 under UO 25 med 3,9 miljarder kronor. Detta görs i 
syfte att fördela samma belopp som riksdagen beslutade om i 
bet. 2020/21:FiU46, rskr 20/21:239, då man ökade anslaget till UO9, 
anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet. Genom 
att det blir en del av det generella statsbidraget ska det stärka kom-
muner och regioners förutsättningar att leverera en god välfärd. 

2 730 miljoner beräknas avsättas till kommunerna och 1170 mil-
joner till regionerna.119 

Riksdagens beslut om detta tillskott till äldreomsorgen beskrevs 
uttryckligen som ett antal förslag för att börja åtgärda (utredningens 
kursivering) de akuta brister som Coronakommissionen pekat på, 
men också för att åtgärda de strukturella brister som varit kända en 
längre tid. Man pekade bl.a. på behovet av ökad medicinsk kompe-

119 Prop. 2021/22:1, UO 25, s. 27 f. 
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tens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt ökade 
möjligheter till tryggt boende för äldre.120 

Detta är brister som våra lagförslag är avsedda att åtgärda mer lång-
siktigt. De medel som ursprungligen avsattes för att påbörja åtgärdan-
det av brister i äldreomsorgen, bör därmed när lagstiftningen träder 
i kraft användas för att långsiktigt finansiera kommunernas kostnader 
för de nya åtagandena, i form av tillskott till UO 25. 

Förslag för stärkt medicinsk kompetens 

Tabell 9.5 Förslag för stärkt medicinsk kompetens som aktualiserar 
finansieringsprincipen 

Miljoner kronor per år 

Avsnitt Förslag Finansieringskälla Startår 2024 2025 
och 

framåt 
8.8.3 Kvalitetsansvarig 

för rehabilitering 
UO 25 1:1, tas fr 
UO9 1:6 

2024 
243 243 

8.8.4 Ledningsansvarig UO 25,1:1 (genom de 2024 
i kommuner 3.9 mrd som tillförs 

extra 2024) 160 160 
8.8.5 Ledningsansvarig i regioner UO 25 1:1 (genom de 2024 

3.9 mrd som tillförs 
extra 20249 1:6 24 24 

8.6.2 Utökad omfattning av bestäm- UO25,1:1, genom 2024 
melsen om individuell plan i HSL UO9 1:6, 641 354 
Totalt: 1 068 781 

9.6.2 Tidsbegränsade satsningar 

Tabell 9.6 Förslag som medför tidsbegränsade satsningar 

Miljoner kronor per år 

Avsnitt Förslag Finansieringskälla Startår 2023 2024 

7.3.18 NOK UO9, 1:1*och 4:5 2023 
(50–50%) 4,2 2,6 

Totalt 4,2 2,6 
*Halva kostnaden föreslås tas på förvaltningskostnaden för det nationella kompetenscentret för 
äldreomsorg (förutsatt att uppdraget att ta fram NOK ges till Socialstyrelsen). 

120 Bet. 2020/21: FiU46, Vissa ändringar i statens budget 2021 – Stöd till äldreomsorgen med 
anledning av coronaviruset, s. 16. 
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Våra förslag för stärkt medicinsk kompetens föreslås finansieras 
genom en kombination av omfördelning av medel från UO9, an-
slag 1:6 och i vissa delar genom de 3,9 miljarder kronor som här-
stammar från riksdagens särskilda satsningar på äldreomsorgen med 
anledning av coronaviruset (se ovan). 

596 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

 

 

 
  

  

 
  

        
        

      
       

          
   

  

 

         
       

        
 

       
 

      
    

       
      

  
           

   

10 Ikraftträdande och 
förutsättningar för genomförande 

10.1 Ikraftträdande 

10.1.1 Äldreomsorgslagen och en nationell ordning 
för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

Utredningens förslag: Äldreomsorgslagen ska träda i kraft den 
1 januari 2024. Detsamma gäller ändringar i socialtjänstlagen 
(2001:453) och andra lagar samt socialtjänstförordningen 
(2001:937). Bestämmelsen i äldreomsorgslagen om en nationell 
ordning för kvalitetsutveckling ska träda i kraft den dag som 
regeringen bestämmer. 

Det behövs inte några särskilda övergångsbestämmelser. 

Äldreomsorgslagen 

Det är angeläget att äldreomsorgslagen träder i kraft utan onödigt 
dröjsmål. Detta är möjligt eftersom förslagen till stora delar endast 
förtydligar vad som redan förväntas av kommuner i dag enligt social-
tjänstlagen. Kommunerna bör därför kunna tillämpa lagens bestäm-
melser utan att behöva lång tid för att anpassa sitt arbete till bestäm-
melserna i äldreomsorgslagen. 

Som vi redovisat i detta betänkande finns i dag brister och alltför 
stora nationella skillnader mellan kommuners äldreomsorg. Lagen 
ger kommunerna stöd och vägledning för att komma till rätta med 
bristerna och de nationella skillnaderna. Förslagen bör därför träda i 
kraft så snart som möjligt. 

Men hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissför-
farandet, beredningen inom Regeringskansliet och riksdagsbehand-
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lingen är det rimligt att de nya bestämmelserna träder i kraft den 
1 januari 2024. 

Det behövs inte några särskilda övergångsbestämmelser. 

Formerna för införande av en nationell ordning för 
kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

Utredningens uppdrag är som tidigare beskrivits avgränsat till att 
reglera en ordning för en nationell ordning för kvalitetsutveckling i 
äldreomsorgen (NOK) och att lämna förslag på områden som en 
sådan bör omfatta. Regeringen avser sedan ge relevant myndighet i 
uppdrag att precisera och utforma förslag på innehållet i ordningen 
för kvalitetsutveckling. För att myndigheten ska kunna färdigställa 
förslag till en sådan förordning behöver det finnas ett riksdagsbeslut 
om lagen. 

De olika tidshorisonterna för införandet av en äldreomsorgslag 
respektive framtagande av en NOK innebär att det dröjer innan det 
finns ett utarbetat förslag till NOK. Därför föreslår vi en särskild 
ikraftträdandebestämmelse till bestämmelsen i äldreomsorgslagen 
som reglerar NOK:en. 

Enligt bestämmelsen om ikraftträdande träder bestämmelsen 
som reglerar NOK:en i kraft den dag regeringen bestämmer, i enlig-
het med 8 kap. 5 § regeringsformen. Ett alternativ kan vara att införa 
bestämmelsen som reglerar att det ska finnas en NOK i äldreom-
sorgslagen genom en ändringsförfattning till äldreomsorgslagen först 
i samband med att en förordning om den nationella ordningen för 
kvalitetsutveckling beslutas. 

10.1.2 Förslag med anledning av ändringar i hälso-
och sjukvårdslagstiftning 

Utredningens förslag: Lagändringarna i hälso- och sjukvårds-
lagen, patientlagen, tandvårdslagen samt 2 kap. 7 § socialtjänst-
lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024. 

Det behövs inte några särskilda övergångsbestämmelser. 
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Det är angeläget att föreslagna ändringar som rör hälso- och sjuk-
vårdslagstiftning träder i kraft utan onödigt dröjsmål. Detta är sär-
skilt viktigt då förslagen till stora delar endast förtydligar vad som 
redan förväntas av kommuner och regioner men där det i dag finns 
stora brister. En reglering bedöms nödvändig för att huvudmännen 
ska uppfylla sina åtaganden till berörda personer. Förslagen bör därför 
träda i kraft så snart som möjligt. Samtliga förslag utgör ett samlat 
paket varför de behöver träda i kraft vid samma tidpunkt. Det samma 
gäller följdändringar i tandvårdslagen och ändringar i fråga om 
regleringen av individuell plan i socialtjänstlagen. Men hänsyn till 
den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarandet, beredningen 
inom Regeringskansliet och riksdagsbehandlingen är det rimligt att de 
nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2024. 

Det behövs inte några särskilda övergångsbestämmelser. 

10.2 Förutsättningar för genomförande 

10.2.1 Behov av stöd för att lagförslagen ska få genomslag 

Information, stöd och uppföljning 

Vi lämnar i detta betänkande ett antal lagförslag som sammantaget 
innebär att nästa steg, efter den stora förändringen som skedde i och 
med Ädelreformen för trettio år sedan, nu tas för att utveckla äldre-
omsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Lagstiftning ensamt löser inte alla problem och denna förstärkta 
lagstiftning ska ses som ett komplement till de många satsningar 
som pågår, däribland satsningar på kompetensförsörjning som t.ex. 
äldreomsorgslyftet och överenskommelser om god och nära vård. 
För att den fulla potentialen i våra lagförslag ska kunna nås krävs 
fortsatt arbete i linje med dessa och andra pågående satsningar (se 
kapitel 3). 

För att berörda målgrupper ska få kunskap om lagstiftningen så 
kommer det att behövas stöd- och informationsinsatser. Målgrupper 
är såväl allmänhet, äldre och anhöriga som huvudmän, utförare av 
vård och omsorg och personalen. Det är av stor vikt att berörda 
aktörer ges förutsättningar att ta till sig information om vad de nya 
lagförslagen innebär för den egna verksamheten. Det är en förut-
sättning för att sedan kunna tillämpa lagen i sin egen kontext. Stöd-
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Ikraftträdande och förutsättningar för genomförande SOU 2022:41 

insatser kan utgöras av utbildningar för personalgrupper, kunskaps-
stöd i form av vägledning och liknande, metodstöd för samverkan 
och rekommendationer och riktlinjer särskilt anpassade för äldre-
omsorgen och den kommunala primärvården. 

En viktig del för genomförandet är också en regelbunden upp-
följning av kvaliteten i vård och omsorg till äldre. Det är möjligt att 
koppla indikatorer till lagstiftningen och också följa upp regelverket 
med kvalitativ metod. Uppföljningen bör kunna stödja såväl kom-
munal, regional som nationell nivå i det vidare arbetet. I denna upp-
följning är bland annat arbetet med kvalitetsregister en viktig tillgång. 

Om tillsynens roll 

För att regleringen fullt ut ska få genomslag så behövs det en effektiv 
statlig tillsyn. Våra förslag på reglering anger mer tydligt än dagens 
lagstiftning vad som gäller för äldre personers tillgång till en vård 
och omsorg av god kvalitet. Denna ökade tydlighet medför ett för-
tydligat utgångsläge för tillsynen, inte minst för tillsyn i syfte att 
uppnå nationell likvärdighet för medborgarna. En tillsyn som tar 
utgångspunkt i våra lagförslag kommer kunna inriktas på kvalitativa 
aspekter och ett tydligt individperspektiv och kommer i sig också att 
stödja lagstiftningens genomförande. 

10.2.2 Ytterligare initiativ för att understödja utvecklingen 

Utredningens bedömning: Utredningen vill framhålla några om-
råden där vi ser att initiativ behöver tas vidare för att komplettera 
och understödja den förändring våra förslag syftar till. Det gäller 
dels liggande förslag från tidigare utredningar, dels några områden 
som vi bedömer behöver bli föremål för egna utredningar. 

Vi har i föregående kapitel löpande redogjort för olika områden där 
vi ser att initiativ behöver tas vidare för att komplettera och under-
stödja den förändring våra förslag syftar till. Det gäller dels liggande 
förslag från tidigare utredningar, dels några områden som vi bedö-
mer behöver bli föremål för egna utredningar. För en samlad över-
blick lyfts dessa här (med hänvisning till avsnitt där de beskrivs). 
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SOU 2022:41 Ikraftträdande och förutsättningar för genomförande 

– Ta vidare förslagen från utredningen Framtidens socialtjänst, om 
kunskapsbaserad socialtjänst och om socialtjänstdataregister (se 
avsnitt 3.3.4). 

– Utred ett tydligare regelverk för personer med nedsatt besluts-
förmåga (se avsnitt 2.4.4) 

– Utred behovet av en kvalitetsfunktion i socialtjänsten, liknande 
dagens MAS i den kommunala hälso- och sjukvården (se av-
snitt 7.3.13). 

– Utred behovet av att förtydliga ansvarsfördelningen mellan huvud-
männen och möjligheten till samverkan inom den specialiserade 
hälso- och sjukvården (se avsnitt 8.2). 
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11 Författningskommentar 

11.1 Förslag till lag (2024:000) om äldreomsorg 

Lagens tillämpningsområde och innehåll 

1 § Denna lag gäller i socialnämndens verksamhet som avser stöd och 
hjälp i den dagliga livsföringen på grund av nedsatt funktionsförmåga 
som förvärvats eller kvarstår i samband med åldrande för personer som 
fyllt 65 år (äldreomsorg). 

Lagen gäller även personer som inte fyllt 65 år, när insatser inom 
äldreomsorgen är ändamålsenligt med hänsyn till personens behov av 
stöd och hjälp. 

Lagen innehåller även bestämmelser om socialnämndens ansvar för 
stöd och information till anhöriga och andra närstående till personer 
som omfattas av denna lag. 

Lagens 1–3, 5, 14–16, 18, 20–22 och 28 §§ gäller även i enskild 
verksamhet som, i enlighet med 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), 
utför kommunens uppgifter inom äldreomsorgen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.2. 
I bestämmelsen anges lagens tillämpningsområde och innehåll. 
I första stycket definieras vad som ska anses vara äldreomsorg, dvs. 

socialnämndens verksamhet som avser stöd och hjälp i den dagliga 
livsföringen på grund av nedsatt funktionsförmåga som förvärvats 
eller kvarstår i samband med åldrande för personer som fyllt 65 år. 

Med socialnämnd avses i lagen den eller de nämnder som utses 
enligt 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), förkor-
tad SoL. Enligt den bestämmelsen fullgörs kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten av den eller de nämnder som kommunfull-
mäktige bestämmer. Begreppet socialnämnd har samma innebörd i 
äldreomsorgslagen som i SoL. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Med socialnämndens verksamhet som avser stöd och hjälp i den 
dagliga livsföringen avses allt arbete som åligger socialnämnden för 
att ge sådant stöd och sådan hjälp som här avses. Det vill säga all den 
verksamhet som socialnämnden ansvarar för enligt äldreomsorgs-
lagen, socialtjänstlagen och andra föreskrifter om äldreomsorg som 
avser stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Lagen ska därmed gälla 
vid uppsökande och förebyggande arbete, handläggning av ärenden, 
dokumentation, beslut, utförande av insatser samt uppföljning och 
systematiskt kvalitetsarbete. Lagen gäller dock inte sådan service 
som kommunen erbjuder med stöd av lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. 

Stöd och hjälp i den dagliga livsföringen avser allt stöd och all hjälp 
som rör personens dagliga liv. Det kan t.ex. handla om hemtjänst-
insatser, särskilt boende för äldre, samtal och rådgivning, ledsagar-
service, trygghetslarm, dagverksamhet, anhörigstöd och andra före-
byggande insatser och hjälpåtgärder som motiveras av den aktuella 
situationen. 

Med formuleringen stöd och hjälp i den dagliga livsföringen på 
grund av nedsatt funktionsförmåga som förvärvats eller kvarstår i 
samband med åldrande avses inte att behoven av stöd och hjälp 
behöver bero på åldrande. Det kan inte klart och entydigt avgränsas 
eller beskrivas vad som beror på åldrande och vad som beror på andra 
orsaker. Den nedsatta funktionsförmågan ska ha förvärvats eller 
kvarstå när personen fyllt 65 år, med undantag för vad som gäller 
enligt bestämmelsens andra stycke. Behovet av stöd och hjälp 
behöver inte vara livsvarigt. Även då en person som är över 65 år 
efter en olycka eller tillfällig sjukdom är i behov av hemtjänstinsatser 
under en tid omfattas detta av lagens tillämpningsområde. Formu-
leringen är även en avgränsning av behov av stöd och hjälp från social-
tjänsten av andra skäl, som t.ex. ekonomiskt bistånd eller stöd och 
hjälp mot missbruk eller utsatthet för våld. 

Nedsatt funktionsförmåga avser nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. 

Lagen tillämpas oavsett om beslut om bistånd inom äldreom-
sorgen fattas enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a § SoL. 

Enligt andra stycket ska lagen även gälla då personer som inte fyllt 
65 år får stöd och hjälp inom äldreomsorgen efter att sådana insatser 
bedömts vara ändamålsenliga. Lagen hindrar inte att personer som 
är yngre än 65 år får insatser i verksamhet i äldreomsorgen, om det är 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

ändamålsenligt för att motsvara deras behov. Bestämmelsen i andra 
stycket lämnar ett visst utrymme för kommunens bedömning av om 
det är en insats i äldreomsorgen. Avgörande för bedömningen om 
det är en insats inom äldreomsorgen är om insatsen är anpassad för 
att avse stöd och hjälp i den dagliga livsföringen som äldre personer 
vanligtvis har på grund av nedsatt funktionsförmåga i samband med 
åldrande. 

En utgångspunkt för bedömningen om lagen är tillämplig är att 
personer med liknande behov som får insatser i samma verksamhet 
bör omfattas av samma lagstiftning. Ett exempel är att alla personer 
som bor i ett särskilt boende enligt 8 § andra stycket äldreomsorgs-
lagen för personer med demenssjukdom ska få en genomförandeplan 
och en fast omsorgskontakt, oberoende av personens ålder. 

Om en person som bor i en sådan bostad med särskild service 
som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket SoL på grund av en funktions-
nedsättning drabbas av en demenssjukdom behöver en bedömning 
göras om personens behov fortsatt kan tillgodoses i det boendet, 
t.ex. genom handledning till och utbildning av personal och anpas-
sade insatser. I sådana fall blir äldreomsorgslagen inte tillämplig. Om 
personen i stället behöver en plats i ett boende enligt 8 § andra 
stycket äldreomsorgslagen som är särskilt anpassat för äldre perso-
ner med demenssjukdom för att få sina behov tillgodosedda, är det 
en insats anpassad för att avse stöd och hjälp i den dagliga livs-
föringen som personer vanligtvis har på grund av nedsatt funktions-
förmåga i samband med åldrande. Detsamma gäller om personen har 
behov av en dagverksamhet med en sådan inriktning eller om en per-
son med hemtjänstinsatser t.ex. får stöd och hjälp av ett demens-
team. Det är då insatser eller verksamheter som typiskt sett hör till 
äldreomsorgen. Därmed är äldreomsorgslagen tillämplig. Exemplet 
med demenssjukdom är inte uttömmande, men en förekommande 
situation. Det kan även gälla vid andra orsaker till nedsatta funk-
tionsförmågor. Det kan dock inte entydigt och klart fastställas vilka 
dessa orsaker kan vara, vilket innebär att det finns ett utrymme för 
kommunens bedömning. 

I tredje stycket anges att lagen även innehåller bestämmelser om 
stöd och information till anhöriga och andra närstående. Dessa 
bestämmelser återfinns i 19 §. 

I fjärde stycket anges vilka bestämmelser som är tillämpliga i 
enskild verksamhet som utför kommunens uppgifter inom äldreom-
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Författningskommentar SOU 2022:41 

sorg i enlighet med 2 kap. 5 § SoL. Uppgifter som omfattar myndig-
hetsutövning får enligt 2 kap. 5 § SoL inte överlämnas till enskild 
person. Därför undantas bestämmelser som avser sådana uppgifter. 
Vidare undantas de bestämmelser som anger kommunens skyldig-
heter på strukturell nivå och allmänt inriktade insatser, dvs. över-
gripande uppgifter enligt 6 § och att inrätta särskilda boendeformer 
och verka för att personer får goda bostäder och ge stöd och hjälp i 
hemmet enligt 8 §, samt att erbjuda och informera om stöd till per-
soner som vårdar eller stödjer en närstående samt 25–27 §§ om 
nationella minoriteter. Även bestämmelsen om individuell plan 
enligt 17 § undantas eftersom det är kommunens ansvar som huvud-
man att upprätta sådana (2008/09:123 s. 22 f.). De bestämmelser som 
enbart är upplysningar om bestämmelser i SoL anges inte i paragrafen, 
de gäller i den mån de är tillämpliga enligt SoL. 

Förhållandet till socialtjänstlagen 

2 § Lagen gäller utöver bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) 
och innebär ingen inskränkning av rättigheter som en person kan ha 
enligt någon annan lag. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.3. 
Av bestämmelsen framgår att äldreomsorgslagen är ett komple-

ment till socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Äldreomsorg 
är fortsatt en del av socialtjänsten. Det innebär att bestämmelserna i 
SoL, socialtjänstförordningen (2001:937) och Socialstyrelsens före-
skrifter gäller äldreomsorgen. Samtliga bestämmelser, som enligt sin 
lydelse är tillämpliga när det gäller kommunens ansvar enligt social-
tjänstlagen, gäller för äldreomsorgen. I bestämmelsen införs även ett 
förtydligande av att äldreomsorgslagens bestämmelser inte innebär 
någon inskränkning av rättigheter enligt annan lagstiftning, som SoL 
och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

Syfte 

3 § Syftet med lagen är att personer som omfattas av denna lag ska 
kunna vara delaktiga och få sina behov av insatser inom äldreomsorgen 
tillgodosedda med god kvalitet på ett samordnat, tryggt och säkert sätt 
samt få stöd och hjälp för att få tillgång till den hälso- och sjukvård de 
behöver. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.4. 
Bestämmelsen anger lagens övergripande syfte. Lagens bestäm-

melser ska läsas och förstås mot bakgrund av detta syfte. Dvs. att 
personer ska kunna vara delaktiga och få insatser på ett samordnat, 
tryggt och säkert sätt med god kvalitet. 

Att få stöd och hjälp för att få tillgång till den hälso- och sjukvård 
personer i äldreomsorgen behöver innebär inte att lagen omfattar 
hälso- och sjukvårdsåtgärder eller att socialnämnden utifrån äldre-
omsorgslagen ansvarar för utförande av sådana, utan att lagens 
bestämmelser syftar bl.a. till att åstadkomma en bättre samordning 
med hälso- och sjukvården och kontinuitet i vården och omsorgen 
som t.ex. innebär bättre förutsättningar att uppmärksamma föränd-
ringar i hälsotillståndet hos de personer som får insatser inom i 
äldreomsorgen (se t.ex. 16 och 22 §§). 

Mål för äldreomsorgen 

4 § Bestämmelser om mål för socialtjänsten finns i 1 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453). Bestämmelsen anger att samhällets socialtjänst 
på demokratins och solidaritetens grund ska främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 
deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänsten under hänsyns-
tagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestäm-
manderätt och integritet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.3. 
Paragrafen upplyser om de mål som regleras i socialtjänstlagen 

(2001:453) och gäller för socialtjänsten och därmed även för äldre-
omsorgen. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

5 § Äldreomsorgen ska, utöver de mål som anges i 1 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453), ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på 
att vara hälsofrämjande och stödja personers funktionsförmåga samt 
vara tillgänglig. 

Äldreomsorgen ska vidare inriktas på att personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att personer får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och menings-
full tillvaro i gemenskap med andra. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.5. 
De övergripande målen som gäller för socialtjänsten som anges i 

1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, kompletteras 
i bestämmelsens första stycke med mål som ska gälla för äldreom-
sorgen. Målen konkretiserar målet i SoL om att socialtjänsten ska 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. De nya målen utgör ett perspektiv som ska genomsyra hela 
äldreomsorgen utan att ställa krav på specifika åtgärder. 

Att ha ett förebyggande perspektiv i äldreomsorgen får anses 
innefatta att ha en hälsofrämjande, funktionsstödjande inriktning 
och att vara tillgänglig. 

Att arbeta förebyggande innebär att främja hälsa och funktioner, 
identifiera risker och åtgärda dem, upptäcka försämringar, samt att 
arbeta kunskapsbaserat och använda teknik som stödjer funktions-
förmågan. 

Med funktionsförmåga avses fysisk, psykisk, kognitiv och social 
funktionsförmåga, förmågor som t.ex. syn, hörsel, rörelseförmåga, 
minne och annan slags informationshantering samt sociala och 
psykiska färdigheter och egenskaper. 

En persons funktionsförmåga kan t.ex. stödjas genom att insat-
sernas utförande anpassas så att personen får möjlighet att utföra 
sådant personen kan göra själv. Möjlighet till sociala aktiviteter är 
också betydelsefullt. 

För att förebygga riskerna för ohälsa och arbeta hälsofrämjande 
behövs ofta samlad kompetens och samarbete mellan hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten. Likaså är teamarbete som syftar till att 
skapa kontinuitet i vården och omsorgen för den enskilde viktigt, 
bl.a. för att tidigt upptäcka förändringar i hälsotillståndet. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

Bestämmelsen syftar även till att äldreomsorgen, genom att vara 
tillgänglig, når personer i behov av stöd och hjälp tidigt. Att kunna 
erbjuda insatser för att stödja hälsa och funktion på ett tidigt sta-
dium kan motverka behov eller skjuta på behov av mer ingripande 
eller omfattande insatser till längre fram i tiden. 

Andra stycket motsvarar 5 kap. 4 § första stycket SoL med vissa 
språkliga ändringar och behandlas i avsnitt 7.3.3. Motsvarande be-
stämmelse i SoL upphävs. Några ändringar i sak avses inte. Förarbeten 
till bestämmelsen i SoL finns i prop. 2009/10:116, s. 23 ff. och s. 97. 

Tredje stycket motsvarar 5 kap. 4 § andra stycket SoL och be-
handlas i avsnitt 7.3.3. Motsvarande bestämmelse i SoL upphävs. 
Förarbeten till bestämmelsen i SoL finns i prop. 1979/80:1, s. 532 f. 

Övergripande uppgifter 

6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena 
i kommunen för äldre personer samt i sin uppsökande verksamhet upplysa 
om socialtjänstens verksamhet på detta område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre personer. I planer-
ingen ska kommunen samverka med regionen samt andra samhälls-
organ och organisationer. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.3. 
Paragrafen motsvarar bestämmelsen i 5 kap. 6 § första och andra 

stycket SoL med vissa språkliga ändringar. Inga ändringar i sak avses. 
Motsvarande bestämmelse i SoL upphävs. Förarbeten till bestämmel-
sens första stycke finns i prop. 1992/93:159, s. 139 f. Förarbeten till 
bestämmelsens andra stycke i SoL finns i prop. 1987/88:176, s. 121. 

Samverkan och samordning 

7 § Bestämmelser om att socialnämndens insatser för en person vid 
behov ska utformas och genomföras i samverkan med andra samhälls-
organ och med organisationer och andra föreningar finns i 3 kap. 5 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 

Paragrafen upplyser om bestämmelsen i 3 kap. 5 § socialtjänstlagen 
(2001:453). Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.3. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Boende 

8 § Socialnämnden ska verka för att personer som omfattas av 1 § 
första stycket denna lag får goda bostäder och ska ge dem som behöver 
det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för personer som behöver särskilt stöd och omfattas av 1 § 
första stycket i lagen. 

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för personer 
som omfattas av 1 § första stycket i lagen som främst behöver stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har 
behov av att bryta oönskad isolering. 

Paragrafen motsvarar bestämmelserna i 5 kap. 5 § första – tredje 
stycket socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, med vissa språk-
liga och redaktionella ändringar. Någon ändring i sak avses inte. 
Motsvarande bestämmelser i SoL upphävs. Förarbeten till bestäm-
melsen finns i prop. 1990/91:14 s. 146 f., prop. 1979/80:1, s. 533 f. 
samt prop. 2017/18:273, s. 56. Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.3. 

Avgränsningen till personer som omfattas av 1 § första stycket 
innebär att kommunens skyldigheter enligt bestämmelsen enbart 
omfattar äldre personer, på samma sätt som varit gällande enligt 
bestämmelsen i SoL. Kommunens ansvar utifrån denna bestämmelse 
omfattar alltså inte personer som inte fyllt 65 år. Dessa personer kan 
dock komma att omfattas av äldreomsorgslagens bestämmelser i 
enlighet med 1 § andra stycket äldreomsorgslagen, och t.ex. få bi-
stånd i form av ett sådant boende. 

Insatser 

9 § Bestämmelser om att socialnämnden genom hemtjänst, dagverk-
samheter eller annan liknande social tjänst bör underlätta för en person 
att bo hemma och att ha kontakt med andra finns i 3 kap. 6 § första 
stycket socialtjänstlagen (2001:453). 

Paragrafen upplyser om innehållet i bestämmelsen i 3 kap. 6 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och behandlas i avsnitt 7.3.3. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

10 § Bestämmelser om rätt till bistånd till den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt finns 
i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Bestämmelser om att socialnämnden får ge bistånd utöver vad som 
följer av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om det finns skäl för det finns i 
4 kap. 2 § socialtjänstlagen. 

Bestämmelser om att socialnämnden utan föregående behovsprövning 
får erbjuda hemtjänst till äldre personer under vissa förutsättningar finns 
i 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen. 

Paragrafen upplyser om de bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) 
som kan ligga till grund för beslut om bistånd inom äldreomsorgen och 
behandlas i avsnitt 7.3.3. 

11 § De insatser en person beviljas som stöd och hjälp i den dagliga 
livsföringen ska vara utformade och genomföras på ett sätt som tillgodoser 
personens individuella behov och utgår från personens förutsättningar. 

Första stycket gäller dock inte insatser som erbjuds personer utan före-
gående behovsprövning enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453). 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.6. 
Första stycket kompletterar bestämmelsen i 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453), förkortad SoL, som anger att personer har rätt till 
bistånd för att få sina behov tillgodosedda. Kravet på att individens 
behov ska vara utgångspunkt för bedömningar är en kodifiering av 
vad som gäller enligt förarbeten (prop. 1979/80:1, s. 525 f.) och 
praxis (RÅ 1991 ref 61). Den nya bestämmelsen ställer också krav 
på att insatserna ska utformas och genomföras på ett sätt som inte 
bara utgår från individens egna behov utan också individens förut-
sättningar. En utredning i ett ärende om bistånd inom äldreomsor-
gen behöver därför ha den enskildes individuella behov och förut-
sättningar i centrum. 

Att individens förutsättningar ska vara en utgångspunkt är en del 
i det förbyggande perspektivet och den hälsofrämjande och funk-
tionsstödjande inriktningen som ska gälla för äldreomsorgen (se av-
snitt 7.2.5). 

Den helhetsprincip som gäller inom socialtjänsten, och därmed 
även inom äldreomsorgen, innebär att människans olika behov beak-
tas och vägs samman. Det innebär att handläggaren behöver infor-
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Författningskommentar SOU 2022:41 

mera sig om hur samspelet mellan den enskilde, familjen, nätverken 
i omgivningen och den omgivande miljön påverkar och fungerar. 
Handläggaren och den enskilde behöver bedöma vilka insatser som 
är mest lämpliga och ändamålsenliga efter en helhetsbedömning. 

Ett beslut ska vara tydligt så att det framgår om beslutet stämmer 
överens med ansökan eller inte och så att personen kan förstå vad 
som beviljats. Hur insatserna ska genomföras bör dock inte anges 
för detaljerat i beslut om bistånd eller i uppdraget till utföraren. Ut-
rymme måste finnas för flexibilitet och handlingsfrihet, för personen 
och personalen hos utföraren, att tillsammans kunna anpassa insat-
sernas genomförande om den enskildes behov och förutsättningar 
varierar mellan olika dagar. 

Av andra stycket framgår att bestämmelsen inte gäller när insatser 
beviljats utan föregående behovsprövning i enlighet med 4 kap. 2 a § 
SoL. I de fallen görs inte någon utredning av individuella behov eller 
förutsättningar. 

12 § För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende 
i en sådan särskild boendeform som avses i 8 §, ska det ingå i en skälig 
levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) att kunna 
sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att 
paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett 
sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. 

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.3. 
Paragrafen motsvarar bestämmelsen i 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen 

(2001:453), förkortad SoL, med med vissa redaktionella ändringar. 
Någon ändring i sak avses inte. Motsvarande bestämmelse i SoL upp-
hävs. Förarbeten till bestämmelsen i SoL finns i prop. 2011/12:147, 
s. 42 f. 

Delaktighet, självbestämmande och information 

13 § Bestämmelser om att insatser för en person ska utformas och 
genomföras tillsammans med denne finns i 3 kap. 5 § socialtjänstlagen 
(2001:453). 

612 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

    
          

          
       

 
          

 

 
    

          
       

          
          

       
 

          
  

   
  
  
  
  
  

      
    

    
  

           
           

    
 

    
      

    
     

      
        

 

SOU 2022:41 Författningskommentar 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.3. 
Paragrafen upplyser om bestämmelsen i 3 kap. 5 § socialtjänstlagen 

(2001:453) som anger att socialnämndens insatser för en person ska 
utformas och genomföras tillsammans med denne. 

14 § En person ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.3. 
Paragrafen motsvarar bestämmelsen i 5 kap. 5 § fjärde stycket 

socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, med vissa språkliga änd-
ringar. Inga ändringar i sak avses. Motsvarande bestämmelse i SoL 
upphävs. Förarbeten till bestämmelsen i SoL finns i prop. 2009/10:116, 
s. 35 ff. och s. 97. 

15 § En person ska få den information som behövs för att kunna vara 
delaktig och ha inflytande i sitt ärende och de insatser som lämnas. 

Informationen ska beskriva 
1. handläggningsprocessen, 
2. planering, 
3. utförare av beviljade insatser, 
4. uppföljning, och 
5. fast omsorgskontakt. 
Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om 

att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade 
informationen. Informationen ska lämnas skriftligen i den utsträckning 
som behövs. 

Om informationen inte kan lämnas till eller förstås av personen ska 
den i stället, såvitt möjligt, lämnas till en anhörig eller annan närstående 
till honom eller henne. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.9. 
Bestämmelsens första stycke slår fast en informationsskyldighet. 

En liknande bestämmelse finns i patientlagen (2014:821). Informa-
tionsskyldighetens omfattning och innehåll varierar beroende av 
vilka insatser som personens ansökan gäller. Den kan även variera 
utifrån vad personen behöver för att kunna vara delaktig och utöva 
inflytande i sitt ärende och de insatser som lämnas. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Informationen behöver lämnas vid olika tidpunkter under ären-
dets gång, beroende av vad som är aktuellt för den enskilde. Över-
gripande, generell information om samtliga punkter bör lämnas vid 
ansökan om insatser. 

Bestämmelsens andra stycke anger vilken sorts information som 
ska lämnas. 

Information enligt punkt 1 behöver lämnas vid ansökan om insat-
ser. Då behöver personen vara informerad om handläggningspro-
cessen och hur den går till, från ansökan till beslut. 

Information enligt punkt 2 behöver lämnas inför ett beslut om 
insatser. Då behöver information lämnas om vilken planering som 
ska göras, dvs. genomförandeplan enligt 18 § äldreomsorgslagen och 
individuell planering enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) 
och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller 17 § äldre-
omsorgslagen. 

Information enligt punkt 3 behöver lämnas vid beslut om insatser. 
Information behöver lämnas om vem som utför insatsen. Om kom-
munen tillämpar valfrihetssystem i enlighet med lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem (LOV) behöver information ges om hur det går 
till och vilka utförare som finns att välja. 

Information enligt punkt 4 behöver lämnas vid beslut om insatser 
och vid upprättande av genomförandeplaner och individuella planer. 
Information ska då lämnas om hur och när uppföljning av insatser 
och planer görs. 

Information enligt punkt 5 behöver lämnas av socialnämnden 
under handläggningen av ärendet. Även hos utföraren av insatserna 
behöver information om genomförandeplan och en fast omsorgs-
kontakt och dess funktion lämnas. 

Det kan också finnas skäl att upprepa informationen vid olika 
tillfällen under ärendets gång för att personen ska vara tillräckligt 
informerad för att kunna vara delaktig och utöva självbestämmande. 

Av bestämmelsens tredje stycke framgår att den som ger informa-
tionen så långt som möjligt ska försäkra sig om att mottagaren har 
förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. 
Handläggaren bör genom uppföljande frågor försöka bedöma om 
personen förstått informationen. Ibland är det dock inte möjligt att 
försäkra sig om hur personen har förstått informationen. Det kan 
t.ex. gälla om hen har kognitiva svårigheter. Att lämna information 
skriftligt i den utsträckning det behövs innebär att personen ska få 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

den information som hen behöver för att kunna vara delaktig och 
utöva inflytande. En situation med ansökan och utredning om insat-
ser kan upplevas som stressande och då kan det vara särskilt svårt att 
ta till sig information och minnas den. Det kan även underlätta för 
anhöriga eller andra närstående att stödja personen om de har 
skriftlig information. 

Fjärde stycket avser situationer då informationen inte kan lämnas 
till den enskilde, eller då den enskilde trots en anpassad kommunika-
tion och information inte kan förstå den. Då ska den i stället såvitt 
möjligt lämnas till en anhörig eller annan närstående. Med begrän-
sningen, så vitt möjligt, avses bl.a. om det inte finns någon anhörig 
eller annan närstående som stödjer eller hjälper personen, eller om 
det finns hinder att lämna information enligt bestämmelser om 
sekretess eller tystnadsplikt. 

Den enskilde avgör själv vem som är dennes närstående. 

Kontinuitet, trygghet och säkerhet 

16 § Personers behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet ska beaktas 
vid planering och organisering av verksamheten. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.11. 
Kontinuitet, trygghet och säkerhet är viktiga kvalitetsaspekter. 

Bestämmelsen avser framför allt personalkontinuitet, dvs. att det är 
så få personer som möjligt som ger vård och omsorg till den enskilde. 
Kontinuitet, trygghet och säkerhet fungerar som kommunicerande 
kärl, personalkontinuitet bidrar till trygghet och säkerhet, såväl en 
känsla hos personen som får omsorg som en reell trygghet och 
säkerhet. 

Trygghet och säkerhet kan bl.a. handla om personalens antal och 
kompetens samt ett aktivt och närvarande ledarskap. Det kan även 
handla om den fysiska miljön i särskilda boenden som t.ex. utform-
ningen av lokaler och brandskydd. Det kan också handla om att 
planera och organisera verksamheten för att ha ett gott smittskydd. 

Att beakta behov av kontinuitet vid planering och organisation 
innebär bl. a. att dessa aspekter beaktas vid schemaläggning och när 
man organiserar personalen i team och enheter. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Kravet på kontinuitet, trygghet och säkerhet gäller även då verk-
samheten bedrivs av privata utförare. Kommunerna behöver då ställa 
upp krav på utförarna för hur detta ska uppfyllas i de verksamhe-
terna, som t.ex. en viss grad av personalkontinuitet, samt följa upp 
efterlevnaden. 

Individuell planering 

17 § Bestämmelser om individuell plan finns i 2 kap. 7 § socialtjänst-
lagen (2001:453) och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

En sådan plan ska upprättas då en person flyttar in i ett sådant boende 
som avses i 8 § andra stycket denna lag, om den enskilde samtycker till 
det och det inte är uppenbart obehövligt. 

Paragrafens första stycke behandlas i avsnitt 7.3.3. 
Första stycket upplyser om bestämmelserna i 2 kap. 7 § socialtjänst-

lagen (2001:453) och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
förkortad HSL. 

Paragrafens andra stycke behandlas i avsnitt 7.3.10. 
Bestämmelsen i andra stycket innebär att en individuell plan enligt 

2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL som regel ska upprättas då en 
person flyttar in på ett särskilt boende. 

En person som flyttar in i särskilt boende har i princip alltid be-
hov av både vård och omsorg. I stort sett alla har i vart fall behov av 
en återkommande uppföljning av sitt hälsotillstånd. Planeringens 
omfattning får anpassas till behoven och även en mycket begränsad 
planering kan vara värdefull. 

En plan kan underlåtas om det är uppenbart obehövligt med en 
plan. Ett exempel på när det kan vara uppenbart obehövligt är om 
det finns en plan upprättad sedan tidigare, t.ex. vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 

18 § En genomförandeplan över när och hur insatser som har beviljats 
en person efter en prövning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
ska genomföras ska upprättas, om det inte är uppenbart obehövligt. 
Planen ska ha utgångspunkt i personens individuella behov och förut-
sättningar. 

Planen ska följas upp och fortlöpande hållas aktuell. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

Planen ska upprättas, följas upp och fortlöpande hållas aktuell till-
sammans med personen den gäller, så lång det är möjligt. Anhöriga eller 
andra närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om 
det är lämpligt och personen den gäller inte motsätter sig det. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.7. 
Av första stycket framgår att en plan ska upprättas över när och 

hur insatser som beviljats en person ska genomföras. Att en plan kan 
underlåtas om det är uppenbart obehövligt innebär att det som regel 
ska upprättas en sådan. Ett exempel på när en plan kan underlåtas är 
om det finns en plan upprättad hos en annan utförare som är aktuell 
om personen har bytt utförare men har samma insatser. När en 
person får insatser från olika utförare är det dock ofta nödvändigt 
att varje utförare upprättar en genomförandeplan för de insatser 
utföraren ansvarar för. 

I genomförandeplaner kan insatserna planeras på ett strukturerat 
sätt, mål sättas upp för insatserna och det kan följas upp hur målen 
nås. Att planen ska ha utgångspunkt i personens individuella behov 
och förutsättningar är ett sätt att arbeta mot målet i 5 § om ett 
förbyggande perspektiv med en hälsofrämjande och funktionsstöd-
jande inriktning. Det innebär att inte enbart individuella behov ska 
ligga till grund för insatsernas utformning och utförande, utan även 
de individuella förutsättningarna. 

Enligt andra stycket ska planen följas upp och fortlöpande hållas 
aktuell. Att planen fortlöpande ska hållas aktuell innebär att den 
behöver ses över och revideras om personens behov, förutsättningar 
eller önskemål förändras. Men det behöver även göras planerade 
uppföljningar även om inga förändringar uppmärksammats. Detta 
måste planeras och det bör finnas rutiner i kommunen om när sådan 
uppföljning ska göras. 

Av tredje stycket följer att arbetet med planen ska göras tillsam-
mans med den enskilde, om det är möjligt. Personer med nedsatt 
kognitiv förmåga kan ha behov av extra stöd för att göra det möjligt 
för hen att kunna uttrycka sin vilja. Man behöver skapa goda förut-
sättningar för varje person att utifrån sina förutsättningar uttrycka 
sin vilja. 

Om personen inte vill delta ska det ändå upprättas en plan. 
Aktuella genomförandeplaner är också ett verktyg för omsorgsper-

617 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

    
 

     
       

        
        

       
      

      
         

     
  

  

               
    

  
     

 
 

      
          

           
 

       
          

       
      

 
        

        
       

      
         

         
  

Författningskommentar SOU 2022:41 

sonalen, så att de ska kunna utföra insatserna enligt den enskildes 
behov, förutsättningar och önskemål. 

Anhöriga eller andra närstående ska ges möjlighet att delta i 
arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte mot-
sätter sig det. Den anhörige eller närstående kan ge hjälp och stöd 
om personen som får insatser har svårigheter med att uttrycka sina 
behov, förutsättningar och önskemål. Ett annat perspektiv som 
behöver finnas med är de anhöriga eller andra närståendes egna 
behov, förutsättningar och önskemål i omsorgssituationerna. Det är 
av särskild vikt när den anhörige eller närstående bor tillsammans 
med personen som har hemtjänstinsatser, dvs. då insatserna utförs i 
den anhöriges eller närståendes eget hem. 

Personer som vårdar en närstående 

19 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer 
som vårdar eller stödjer en närstående som omfattas av 1 § första stycket 
denna lag. 

Socialnämnden ska i sin uppsökande verksamhet informera om stöd 
till anhöriga och andra närstående. 

Paragrafens första stycke motsvarar delvis 5 kap. 10 § socialtjänstlagen 
(2001:453), förkortad SoL, om stöd till personer som vårdar eller 
stödjer en närstående. Förarbeten till bestämmelsen i SoL finns i prop. 
2008/09:82. 

Bestämmelsen har ändrats språkligt och redaktionellt. Den del 
som avser vård eller stöd till en äldre närstående har flyttats från SoL 
till äldreomsorgslagen. I övrigt avses inga ändringar i sak. Bestäm-
melsen omfattar personer som fyllt 65 år, yngre personer kan om-
fattas av motsvarande bestämmelse i SoL. 

Paragrafens andra stycke är nytt och innebär att socialnämnden 
har ett informationskrav om stöd enligt första stycket. Att det ska 
ske i den uppsökande verksamheten innebär att information behöver 
riktas till personer som ännu inte ansökt om sådant stöd. Infor-
mation behöver riktas brett till allmänheten och även individuellt i 
de fall anhöriga eller andra närstående deltar i sin närståendes ärende 
eller omsorg. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

Ledarskap 

20 § Chefer, som är den närmaste chefen för den operativa verksam-
heten i verksamhet som utför insatser inom äldreomsorgen, ska ges de 
förutsättningar som behövs för att de ska kunna utöva ett aktivt och 
närvarande ledarskap. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.14. 
Med den närmaste chefen för den operativa verksamheten avses 

den chef som planerar och leder den dagliga verksamheten samt 
ansvarar för personal. Denna chef benämns ofta som den första 
linjens chef. Vanliga titlar för den första linjens chef är verksamhets-
chef eller enhetschef. Det förekommer olika sätt att organisera och 
fördela ansvar och arbetsuppgifter. Ibland finns även gruppledare 
eller andra funktioner som har en del av de uppgifterna. Oavsett hur 
man fördelat eller delegerat ansvar avses den chef som har det över-
gripande ansvaret för den operativa verksamheten, planering och 
ledning av den dagliga verksamheten och personalansvar. De goda 
förutsättningarna behöver följa med om vissa av uppgifterna fördelas 
eller delegeras till andra. 

De verksamheter som omfattas av bestämmelsen är verksamheter 
som utför insatser inom äldreomsorgen, t.ex. hemtjänst och sär-
skilda boendeformer samt dagverksamhet. De som arbetar med 
biståndshandläggning omfattas inte. 

Med ett aktivt och närvarande ledarskap avses fram allt att chefen 
ska kunna ge stöd och ledning till personalen. Det innebär bl.a. att 
chefen ska kunna leda och samordna arbetet mot målet att bedriva 
arbetet med god kvalitet, ge handledning och metodstöd, säkerställa 
nödvändig utbildning, fortbildning och kompetens, återkoppla till 
medarbetarna och skapa en god arbetsmiljö. Det nämnda är exempel 
på uppgifter och är inte avsett att vara en uttömmande beskrivning. 
De uppgifter som ingår i ett aktivt och nära ledarskap kan variera 
bl.a. utifrån vilken typ av verksamhet som chefen ansvarar för. Av-
görande är vad som behövs för att stödja och leda medarbetarna så 
att den omsorg som chefen ansvarar för kan bedrivas med en god 
kvalitet. 

Vilka förutsättningar som krävs för för att kunna utöva ett aktivt 
och närvarande ledarskap kan inte slås fast med generell giltighet. 
Det behöver avgöras utifrån lokala och organisatoriska förutsätt-
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Författningskommentar SOU 2022:41 

ningar. Centralt är att chefen inte ansvarar för alltför många med-
arbetare. Vad som är ett rimligt antal medarbetare beror bl.a. på hur 
de är spridda geografiskt eller organisatoriskt i olika enheter. Även 
personalens kompetens behöver beaktas, t.ex. hur stora behoven av 
handledning och kompetensutveckling är. En annan aspekt att beakta 
är hur omfattande eller komplexa behov de äldre personerna har. 
Andra aspekter som utgör förutsättningar för ledarskapet är vilket 
administrativt och organisatoriskt stöd chefen har. Det behöver göras 
en sammantagen bedömning av samspelet mellan krav på chefen och 
de resurser som finns som stöd till chefen. 

Personal 

21 § I verksamhet som utför insatser inom äldreomsorgen ska det finnas 
den personal som behövs för att insatserna ska kunna utföras i enlighet 
med de mål och krav som gäller för verksamheten enligt denna lag och 
socialtjänstlagen (2001:453). 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.15. 
Med uttrycket ”den personal som behövs” avses att det ska finnas

såväl ett tillräckligt antal personal som att personalen ska ha rätt 
kompetens för att utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som innebär 
att insatser utförs i enlighet med målen och kraven i lagstiftningen 
som gäller för verksamheten. 

Bestämmelsen omfattar enbart verksamheter som utför insatser i 
äldreomsorgen, dvs. sådana insatser som rör stöd och hjälp i den 
dagliga livsföringen. De som utför dessa uppgifter är omsorgspersonal 
som t.ex. undersköterskor, specialistundersköterskor och vårdbiträden. 

I 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), förkortad 
SoL, finns krav på att det ska finnas personal med lämplig utbildning 
och erfarenhet för utförande av uppgifter inom socialtjänsten. 
Äldreomsorgslagens bestämmelser kompletterar bestämmelserna i 
SoL. Det innebär att bestämmelsen om personal i SoL även omfattar 
äldreomsorgen. 

I förarbeten till bestämmelsen i SoL anförs om begreppet kom-
petens att det är mångtydigt och kan ha olika betydelse i olika sam-
manhang. I allmän mening handlar det om förmåga att klara de olika 
krav som ställs i en viss organisation och i en viss verksamhet. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

Begreppet syftar inte bara på formell behörighet utan hänvisar också 
till ord som kvalifikation, kunskap, erfarenhet, förmåga, lärande och 
färdighet. Beroende på omständigheterna kan någon aspekt av kom-
petens överväga. Regeringen framhöll även att samhället förändras i 
allt snabbare takt vilket påverkar inriktningen av socialtjänstens upp-
gifter och ansvarsområde. Kompetensutveckling måste ske ute i verk-
samheten och vara en integrerad del i en ständigt pågående underhålls-
och förnyelseprocess. (Prop. 1996/97:124 s. 48.) 

Bestämmelsen innebär att personalen ska ha lämplig utbildning 
och erfarenhet för att kunna uppfylla de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt äldreomsorgslagen och SoL. Det gäller samtliga 
lagkrav som reglerar insatser i äldreomsorgen, t.ex. kravet i 3 kap. 3 § 
SoL på att insatserna ska vara av god kvalitet. Det innebär också att 
det ska finnas tillräckligt med personal med rätt kompetens för att 
verksamheten ska kunna planeras och organiseras med beaktande av 
enskildas behov av kontinuitet, säkerhet och trygghet i enlighet med 
16 § äldreomsorgslagen. Det innebär bl.a. även att kunna ha ett före-
byggande perspektiv och en hälsofrämjande, funktionsstödjande in-
riktning, att kunna uppfylla värdegrundens krav och att kunna ge 
omsorg som utgår från individens behov och förutsättningar. 

Vad som är ett tillräckligt antal personal för att kunna uppfylla lag-
stiftningens krav och mål får avgöras från fall till fall utifrån behoven 
och förutsättningarna i verksamheten. Behoven av personal är bero-
ende av många faktorer såsom personalens utbildning och erfarenhet, 
omsorgsbehov hos de enskilda, ledarskap, mandat och uppdrag. Det 
gäller även förekomsten av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, 
arbetssätt, lokalers utformning och tillgång till tekniskt stöd m.m. Hur 
mycket personal som behövs behöver därför bedömas och anpassas till 
de lokala förutsättningarna och behoven. 

Fast omsorgskontakt 

22 § Den som har hemtjänst med stöd av 4 kap 1 eller 2 a § social-
tjänstlagen (2001:453), eller bor i en sådan boendeform som avses i 8 § 
andra stycket denna lag, ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det 
inte är uppenbart obehövligt. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av 
trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning i boen-
det eller när hemtjänstinsatsen verkställs. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.12. 
Paragrafen är ny och motsvarar delvis bestämmelsen om fast 

omsorgskontakt i 4 kap. 2 b § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad 
SoL. Bestämmelsen i SoL ändras till att enbart omfatta personer som 
är yngre än 65 år (se kommentaren till 4 kap. 2 b § socialtjänstlagen). 
Förarbeten till bestämmelsen i SoL finns i prop. 2021/22:116. 

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov 
av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning 
när hemtjänstinsatser verkställs i ordinärt eller i särskilt boende. 

I bestämmelsen införs en skyldighet att erbjuda personer som 
omfattas av äldreomsorgslagen och har hemtjänst eller plats i sådant 
särskilt boende som omfattas av 8 § andra stycket äldreomsorgslagen 
en fast omsorgskontakt. En fast omsorgskontakt kan tillhandahållas 
av antingen socialnämnden eller av en privat aktör som kommunen 
slutit avtal med. Den fasta omsorgskontakten ska vara en del av den 
verksamhet som verkställer insatser och inte erbjudas inom ramen 
för biståndshandläggningen som sådan. Den fasta omsorgskon-
takten ska vara en utpekad person. 

Av paragrafens första stycke framgår att skyldigheten att erbjuda 
en fast omsorgskontakt gäller för den som har hemtjänst som till-
handahålls med stöd av 4 kap. 1 eller 2 a § SoL. Bestämmelsen i äldre-
omsorgslagen reglerar krav på erbjudande om en fast omsorgs-
kontakt för personer som omfattas av äldreomsorgslagen. Andra 
personer som har hemtjänst kan omfattas bestämmelsen i SoL (se 
kommentar till ändring i 4 kap. 2 b § SoL). 

I bestämmelsen om fast omsorgskontakt i 4 kap. 2 b § SoL an-
vänds uttrycket ”om det inte bedöms vara obehövligt”. Uttrycket
”om det inte är obehövligt” används här för en enhetlig begrepps-
användning i äldreomsorgslagen. Ingen skillnad i sak avses. 

Av paragrafens andra stycke framgår att den fasta omsorgskon-
takten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, 
individanpassad omsorg och samordning, i boendet eller när hem-
tjänstinsatsen verkställs. Att behoven ska tillgodoses när insatsen 
verkställs innebär att den fasta omsorgskontakten inte ska bedöma 
och tillgodose den enskildes behov av biståndsinsatser i sig, utan i 
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stället bedöma och tillgodose den enskildes behov av trygghet, kon-
tinuitet, individanpassad omsorg och samordning inom ramen för 
verkställigheten av insatser. 

Att den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes 
behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och sam-
ordning innebär att omsorgskontakten behöver arbeta i en nära rela-
tion till personen och skapa en helhetsbild av dennes situation och 
anpassa stödet till personens individuella behov. I uppdraget är om-
sorgsarbetet en central del, vilket innebär att den fasta omsorgs-
kontakten kan behöva utföra insatser. Det kan även innebära att 
genomföra medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering från 
hälso- och sjukvården. 

Ett sätt för den fasta omsorgskontakten att öka kontinuiteten i 
hemtjänstinsatsen kan vara att tillsammans med den enskilde upp-
rätta den genomförandeplan, som ska upprättas enligt 18 § äldreom-
sorgslagen, som beskriver hur en beslutad socialtjänstinsats ska 
genomföras för den enskilde. Samordning kan åstadkommas genom 
att den fasta omsorgskontakten, med beaktande av regelverken om 
sekretess och tystnadsplikt, informerar och samverkar med anhöriga 
och närstående, arbetslaget i hemtjänsten eller boendet och andra 
yrkesgrupper som är delaktiga i den äldres situation som till exempel 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal hos kommunen, regionen 
och privata vårdgivare. 

Den fasta omsorgskontaktens uppgift att tillgodose behovet av 
omsorg ska skiljas från uppdraget som s.k. fast vårdkontakt enligt 
patientlagen (2014:821), även om uppdragen i vissa fall kan komma 
att överlappa varandra. 

Enligt 3 kap. 3 d § SoL får endast den som har ett sådant bevis om 
rätt att använda yrkestiteln undersköterska som avses i 4 kap. 5 a § 
patientsäkerhetslagen (2010:659) utses till fast omsorgskontakt. 
Socialtjänstlagens bestämmelser gäller även för äldreomsorgen. Där-
med blir även kravet på att endast den som har ett bevis om rätt att 
använda yrkestiteln undersköterska har rätt till får utses till fast 
omsorgskontakt även gällande för fast omsorgskontakt enligt denna 
bestämmelse för äldreomsorgen. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Uppföljning 

23 § Socialnämnden ska följa upp om de insatser som beviljats en person 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) tillgodoser personens behov. 
Uppföljningen ska även ske med utgångspunkt i insatsernas kvalitet enligt 
3 kap. 3 § socialtjänstlagen. 

Paragrafens behandlas i avsnitt 7.3.8. 
Enligt paragrafen ska socialnämnden följa upp om insatser till en 

person tillgodoser personens behov. Biståndshandläggaren behöver 
följa upp personens tillstånd och resultatet av insatsen och dess kvalitet. 
I begreppet kvalitet ingår även hur insatserna uppfyller kravet i 5 § om 
värdegrund (se kommentar till 5 §). 

Uppföljningen innebär att på nytt beskriva individens aktuella 
funktionstillstånd och jämföra det med de mål som satts upp för 
insatserna. Uppföljningen behöver också omfatta hur väl insatsen är 
utförd utifrån planering och beslut och hur insatsen påverkat indi-
videns upplevelse av livskvalitet. Sådana frågor kan avse bemötande, 
information och hur lätt det är att kontakta personalen, möjlighet 
att påverka och vara delaktig samt hur insatserna genomförts. Även 
den fasta omsorgskontakten bör involveras i uppföljningen. Genom 
sin kännedom om personen har den fasta omsorgskontakten viktig 
information till biståndsbedömarens uppföljning, inte minst utifrån 
resultat av uppföljning av genomförandeplanen. Även andra yrkes-
grupper kan ha viktig information för uppföljningen, t.ex. hälso- och 
sjukvårdspersonal som deltar i vården av personen. 

En uppföljning bör också omfatta personens och i förekom-
mande fall anhörigas eller andra närståendes uppfattning om insat-
sens kvalitet. 

Hur ett enskilt beslut ska följas upp behöver bestämmas med 
utgångspunkt i vilken typ av insats det gäller och hur länge den ska 
pågå. Att använda standardiserade bedömningsmetoder såsom Indi-
videns behov i centrum (IBIC) och Behov av stöd (BAS) vid utred-
ningen och därefter vid uppföljning av insatserna skapar förutsätt-
ningar för att kunna följa hur personens situation förändrats från 
utgångsläget. 

Bestämmelsen ställer inte upp något krav på med vilken frekvens 
uppföljningar behöver göras. Det är upp till kommunen att fastställa 
det i sina lokala riktlinjer och rutiner. 
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24 § Socialnämnden ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
kvalitetsberättelse för äldreomsorgen. 

En kvalitetsberättelse ska innehålla en redogörelse för 
1. hur arbetet med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten inom 

äldreomsorgen har bedrivits, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra äldreomsorgens 

kvalitet, och 
3. vilka resultat som uppnåtts. 

Socialnämnden ska ta del av kvalitetsberättelsen tillsammans med de 
patientsäkerhetsberättelser som ska upprättas enligt 3 kap. 10 § patient-
säkerhetslagen (2010:659) som avser hälso- och sjukvård inom nämn-
dens ansvarsområde. 

Kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelserna ska utgöra 
underlag för nämndens arbete med att utveckla och säkra äldreom-
sorgens kvalitet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.13. 
I paragrafens första stycke ställs krav på socialnämnden att upp-

rätta en kvalitetsberättelse årligen som redogör för kvalitetsarbetet. 
Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur arbetet med att systematiskt 
utveckla och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen har bedrivits, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra äldreomsorgens kvalitet, 
och vilka resultat som uppnåtts. 

Bestämmelsen reglerar inte i detalj vad kvalitetsberättelsen ska 
innehålla eller omfatta. Ett systematiskt kvalitetsarbete behöver 
dock omfatta vad som framkommit vid riskanalyser, egenkontroll 
och utredningar av avvikelser, utredningar om missförhållanden och 
lex Sarahrapportering i enlighet med 14 kap. 3 § socialtjänstlagen 
(2001:453) och klagomål på verksamheten. Kvalitetsberättelser kan 
redogöra för kommunens resultat i Socialstyrelsens öppna jämförel-
ser och egna brukarundersökningar samt deras förändring över åren. 
Vidare är domar som gått nämnden emot och icke verkställda beslut 
viktiga områden att beskriva för att kunna bedöma och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. 

I kvalitetsberättelsen kan även kommunens egna mål, särskilda 
satsningar och prioriterade områden för utveckling beskrivas och 
följas upp. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

I paragrafens andra stycke anges att socialnämnden som har huvud-
mannaansvar för såväl den sociala omsorgen som hälso- och sjukvård 
ska ta del av kvalitetsberättelserna tillsammans med de patientsäker-
hetsberättelser som ska upprättas och som avser hälso- och sjukvård 
inom nämndens ansvarsområde. Syftet är att socialnämnden ska få 
en bild av hur helheten med vård och omsorg fungerar sammantaget. 
Patienssäkerhetsberättelser ska upprättas av varje vårdgivare. Dessa 
ska enligt bestämmelsen i patientsäkerhetslagen hållas tillgängliga. 

I paragrafens tredje stycke anges att kvalitetsberättelsen och patient-
säkerhetsberättelserna ska utgöra ett underlag för nämndens arbete 
med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det görs lämpligen 
genom att förbättringsområden identifieras och mål och strategier för 
kommande års utvecklings- och förbättringsarbete sätts upp. 

Nationella minoriteter 

25 § Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där 
detta behövs i äldreomsorgens omvårdnad. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som 
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal 
som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. 

En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda 
den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den 
service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av 
personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller 
samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språk-
kunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett förvalt-
ningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.17. 
Bestämmelsen motsvarar bestämmelserna i 18 och 18 a §§ lagen 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, förkor-
tad minoritetslagen, och 5 kap. 6 § tredje stycket socialtjänstlagen 
(2001:453). De bestämmelserna upphävs. Förarbeten till bestäm-
melsen i SoL finns i prop. 2008/09:158, s. 98 ff. och s. 137 och 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

prop. 2017/18:199, s. 100. Förarbeten till bestämmelserna i minori-
tetslagen finns i prop. 2017/18:199, s. 63 ff. och s. 96 ff. 

26 § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 
25 § beakta personers behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.17. 
Bestämmelsen motsvarar bestämmelsen om nationella mino-

riteter i 18 b § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och mino-
ritetsspråk. Den bestämmelsen upphävs. Förarbeten till bestämmel-
sen finns i prop. 20017/18:199, s. 63 ff. och s. 97. 

27 § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom 
ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och 
omvårdnad som anges i 25 §. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.17. 
Bestämmelsen motsvarar bestämmelsen om nationella minori-

teter i 18 c § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och mino-
ritetsspråk. Den bestämmelsen upphävs. Förarbeten till bestämmel-
sen finns i 20017/18:199, s. 63 ff. och s. 97. 

Nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

28 § En nationell ordning för kvalitetsutveckling ska gälla för äldre-
omsorgen. Den ska närmare ange äldreomsorgens uppdrag och innehåll 
samt de mål och bestämmelser för genomförande som ska gälla för 
äldreomsorgen. Ordningen för kvalitetsutveckling ska utformas utifrån 
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och denna lag. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om 
innehållet i den nationella ordningen för kvalitetsutveckling. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.3.18. 
I paragrafens första stycke regleras att det ska finnas en ordning 

för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, förkortad NOK. NOK ska 
närmare ange äldreomsorgens uppdrag och innehåll. Att NOK ska 
utformas utifrån bestämmelserna i SoL och äldreomsorgslagen inne-
bär att NOK ska innehålla bestämmelser om verkställigheten till de 

627 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

     
        

 
         
   

      
       

       
 

 
 

   

       
 

    
 

     
 

       
   

   
  

   
  

  
  

          
  

            
 

 
    
          

       
         

Författningskommentar SOU 2022:41 

nämnda lagarna som förtydligar och preciserar lagstiftningens krav, 
utan att det tillförs några väsentligt nya åligganden för kommuner 
eller andra utförare. 

NOK är ett regelverk som ska bidra till en långsiktig förbättring 
av och en höjd kvalitet i äldreomsorgen. 

I paragrafens andra stycke finns en upplysning om att regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela verk-
ställighetsföreskrifter om innehållet i den nationella ordningen för 
kvalitetsutveckling. 

11.2 Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen 
(1985:125) 

8 a § 

Vid tillämpningen av 8 § ska regionen särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser 
och som 

a) omfattas av en kommuns ansvar för primärvård enligt 12 kap. 
1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b) får primärvård i ordinärt boende, eller 
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller 

omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 
Regionen ska också se till att nödvändig tandvård erbjuds patienter 

som avses i första stycket. 
Regionen ska vidare se till att tandvård kan erbjudas 
1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en 

sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och 
2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig 

sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Paragrafen har endast ändrats språkligt, se avsnitt 8.5.1. 
I första stycket har en språklig ändring gjorts med anledning av 

begreppsförändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Ändringen 
innebär att begreppet hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

har ersatts med primärvård i ordinärt boende. Andra och tredje stycket 
är oförändrade. 

11.3 Förslag till ändring i lagen (1990:1402) om 
övertagande av vissa sjukhem och 
sjukvårdsinrättningar 

3 § 

Sjukhem och andra vårdinrättningar, som övertagits av kommunerna 
med stöd av denna lag, skall anses som sådana boendeformer som anges 
8 § andra stycket äldreomsorgslagen (2024:000). 

Paragrafen har anpassats till förslaget till äldreomsorgslag genom att 
hänvisningen till 5 kap. 5 § andra stycket har ändrats till 8 § andra 
stycket äldreomsorgslagen (2024:000), se kommentaren till 8 § andra 
stycket äldreomsorgslagen. 

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

2 kap. 

7 § 

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från 
hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upp-
rätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller 
regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. 
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål och planen ska följas 
upp löpande. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den en-
skilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om 
det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

Av planen ska det framgå 
1. vilka insatser, inklusive förebyggande och rehabiliterande insatser, 

som behövs, 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller 

regionen, 
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för 

planen, och 
5. vad målet med insatserna är utifrån den enskildes perspektiv. 

Ändringen behandlas i avsnitt 8.6.2. 
Det framgår numera av första styckets sista mening att planen ska 

följas upp löpande. Tillägget är nytt men innebär ingen ändring i sak 
jämfört med tidigare (jfr prop. 2016/17:106 s. 51 f och s. 72). Andra 
stycket är oförändrat. I tredje stycket första punkten har förtydligats 
att förebyggande och rehabiliterande insatser också ska planeras. 
Andra – fjärde punkterna är oförändrade, förutom en mindre redi-
gering med anledning av att paragrafen har fått en ny femte punkt. 
Av en ny femte punkt framgår att insatserna ska planeras utifrån 
målet med dem ur den enskildes perspektiv. Det innebär t.ex. att 
hänsyn så långt möjligt ska tas till den enskildes preferenser i syfte 
uppnå en personcentrerad vård och omsorg. Syftet är att insatserna 
ska utformas i dialog med den enskilde. 

Motsvarande ändringar har gjorts i 16 kap. 4 § hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30). 

2 a kap. 

4 § 

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till 
följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i 

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

2. hem för vård eller boende eller i stödboende enligt 6 kap., 
3. särskild boendeform för äldre människor enligt 8 § andra eller tredje 

stycket äldreomsorgslagen (2024:000) eller 7 kap. 1 § första stycket 2, 
4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 

7 kap. 1 § första stycket 2, 
5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad 

enligt 9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade, eller 
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6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den 
enskildes bosättningskommun. 

Paragrafen har anpassats till äldreomsorgslagen genom att i punkt 3 
ändras hänvisningen till 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket till 8 § andra 
eller tredje stycket äldreomsorgslagen (2024:000), se kommentaren till 
8 § andra och tredje styckena äldreomsorgslagen. 

4 kap. 

2 a § 

Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst 
till äldre personer. 

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har infor-
merats om: 

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 
utförandet av insatserna, 

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och 
3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §. 
Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kom-

munens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § denna lag och 
värdegrunden i 5 § andra stycket äldreomsorgslagen (2024:000). 

Paragrafen har anpassats till äldreomsorgslagen genom att i andra 
stycket ändras hänvisningen till 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) 
till 5 § andra stycket äldreomsorgslagen (2024:000), se kommentaren 
till 5 § andra stycket äldreomsorgslagen. Stycket har även kompletterats 
med att 3 kap. 3 § gäller denna lag i förtydligande syfte. 

2 b § 

Den som har hemtjänst med stöd av 1 eller 2 a § ska erbjudas en fast 
omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av 
trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när 
hemtjänstinsatsen verkställs. 
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Första stycket gäller inte den som omfattas av äldreomsorgslagen 
(2024:00). I den lagen finns bestämmelser om fast omsorgskontakt i 
äldreomsorg. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.12. 
Första stycket är oförändrat. 
Andra stycket är nytt och undantar personer som omfattas av äldre-

omsorg från bestämmelsens tillämpning. En motsvarande bestämmel-
se finns i äldreomsorgslagen, se kommentaren till 22 § äldreomsorgs-
lagen (2024:000). 

5 kap. 

10 § 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller som har 
funktionsnedsättning. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.16. 
Paragrafen är en följdändring av att bestämmelsen, i den del som 

avser stöd till personer som vårdar eller stödjer en äldre person, flyt-
tas till äldreomsorgslagen. 

Lydelsen ändras till den som ”vårdar eller stödjer en närstående”.
Ingen ändring i sak avses. Vid genomförande av bestämmelsen använ-
des begreppen vård, stöd och hjälp utan åtskillnad i förarbetena, se 
prop. 1996/97:194, s. 130 f. och prop. 2008/09:82, 5 f. Benämningen 
funktionshinder är ersatt av funktionsnedsättning, i enlighet med 
modernt språkbruk. 

7 kap. 

1 § 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkes-
mässigt bedriva 

1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende 
enligt 6 kap., 
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2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 
5 kap. 7 § tredje stycket denna lag eller 8 § andra och tredje styckena 
äldreomsorgslagen (2024:000), 

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård, 
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under 

en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs, 
5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå 

familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och hand-
ledning till sådana hem som tar emot barn, eller 

6. hemtjänst. 
Kommun och region som driver verksamhet som avses i första 

stycket 1–4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för 
vård och omsorg innan verksamheten påbörjas. 

Paragrafen har anpassats till äldreomsorgslagen genom att i punkt 2 
ändras hänvisningen till 5 kap. 5 § andra och tredje styckena social-
tjänstlagen (2001:453) till 8 § andra och tredje styckena äldreom-
sorgslagen (2024:000). Se kommentaren till 8 § andra och tredje 
styckena äldreomsorgslagen. Punkten har även kompletterats med 
att 5 kap. 7 § tredje stycket gäller denna lag i förtydligande syfte. 

8 kap. 

2 § 

Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga 
avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i följande fall: 

1. familjerådgivning, 
2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd-

och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, 
3. föräldrautbildning inför adoption, 
4. hemtjänst, 
5. dagverksamhet, 
6. bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket 

denna lag eller 8 § andra och tredje styckena äldreomsorgslagen 
(2024:000) och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken, och 

7. annan liknande social tjänst. 
I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt 

boende finns ytterligare bestämmelser i 3–9 §§. 
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Paragrafen har anpassats till äldreomsorgslagen genom att i punkt 6 
ändras hänvisningen till 5 kap. 5 § andra och tredje styckena social-
tjänstlagen (2001:453) till 8 § andra och tredje styckena äldreomsorgs-
lagen (2024:000), se kommentaren till 8 § andra och tredje styckena. 
Punkten har även kompletterats med att 5 kap. 7 § tredje stycket gäller 
denna lag i förtydligande syfte. 

11 kap. 

8 § 

I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon 
enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900): 

– 10 § om partsinsyn, 
– 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas, 
– 23 § om utredningsansvaret, 
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, 
– 25 § om kommunikation, 
– 31 § om dokumentation av beslut, 
– 32 § om motivering av beslut, 
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett 

överklagande går till, och 
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande. 
Bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen tillämpas dock inte 

i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett 
sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket denna lag eller 8 § 
andra och tredje styckena äldreomsorgslagen (2024:000) eller om 
någon annan liknande social tjänst. 

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en 
ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende 
som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna. 

Paragrafen har anpassats till äldreomsorgslagen genom att i andra 
stycket ändras hänvisningen till 5 kap. 5 § andra och tredje styckena 
socialtjänstlagen (2001:453) till 8 § andra och tredje styckena äldre-
omsorgslagen (2024:000), se kommentaren till 8 § andra och tredje 
styckena. Stycket har även kompletterats med att 5 kap. 7 § tredje 
stycket gäller denna lag i förtydligande syfte. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

11.5 Förslag till lag om ändring i patientlagen 
(2014:812) 

6 kap. 

2 a § 

En fast vårdkontakt enligt 2 § ska utses i anslutning till att en patient 
skrivs in i kommunens primärvård, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.6.3. 
Regleringen innebär att verksamhetschefen som regel ska utse en 

sådan fast vårdkontakt enligt 2 § om patienten begär det, även om 
patienten inte själv begär en sådan, om det inte är uppenbart att 
patienten inte har behov av en sådan. Det klargörs därmed att det 
som regel finns behov av att utse en fast vårdkontakt när en person 
skrivs in i kommunens primärvård. Det är då normalt nödvändigt att 
det finns en utpekad person som har i uppgift att svara för att 
säkerställa bl.a. patientens behov av relationskontinuitet och att 
planera och samordna de insatser som patienten behöver från kom-
munens primärvård. En person anses inskriven i kommunens 
primärvård enligt denna bestämmelse, när ansvaret för personens 
primärvård (exklusive läkarinsatser) övergått till kommunen i 
enlighet med ansvarsfördelningen i 12 kap. hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30). Regleringen omfattar alla grupper av personer som 
ska eller kan få hälso- och sjukvård från kommunen, oavsett ålder 
eller vårdbehov. T.ex. personer som har kommunal primärvård i ordi-
närt boende eller som bor i ett särskilt boende enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) eller äldreomsorgslagen (2024:000). 

En fast vårdkontakt ska utses så snart enheten har fått möjlighet 
att bedöma vilka vårdbehov den enskilde har och vilken kompetens 
som är mest ändamålsenlig att den fasta vårdkontakten har mot 
bakgrund av dessa vårdbehov. 

Det krävs starka skäl för att inte utse en fast vårdkontakt i kom-
munens primärvård. Det är endast i undantagsfall som det kan vara 
uppenbart att patienten inte har behov av en sådan funktion i kom-
munen. Bedömningen påverkas t.ex. av om patienten har flera vård-
kontakter som behöver samordnas, lider av en långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning eller annars har särskilt behov av före-
byggande eller rehabiliterande insatser. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

4 § 

För en enskild som har behov av både kommunens och regionens hälso-
och sjukvård eller både hälso- och sjukvård och insatser från social-
tjänsten ska en individuell plan upprättas under de förutsättningar som 
anges i 16 kap. 4 och 5 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.6.2. 
Paragrafen har ändrats på så sätt att en individuell plan ska 

upprättas även i de fall när den enskilde endast har behov av hälso-
och sjukvård från båda huvudmännen. Varje patient ska endast ha en 
individiduell plan. I bestämmelsen har även lagts till en hänvisning 
till nya 16 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som klargör 
att personer som är inskrivna i kommunens primärvård som regel 
har behov av en sådan plan som avses i 16 kap. 4 § samma lag, 
eftersom ansvaret för primärvårdens tjänster är delat mellan kom-
mun och region i dessa fall. Se även kommentaren till 16 kap. 5 § 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

11.6 Förslag till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 

4 kap. 

4 § 

Om en verksamhetschef enligt 2 § i kommunens primärvård inte har 
den kompetens och erfarenhet som krävs för att säkerställa en god och 
säker vård ska en kvalitetsansvarig för omvårdnad och en kvalitets-
anvarig för rehabilitering utses för att stödja verksamhetschefen inom 
kompetensområdet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken kompetens som krävs för 
att kunna säkerställa kvaliteten enligt första stycket inom kommunens 
primärvård. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.8.2–8.8.3. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

I bestämmelsens första stycke förtydligas att verksamhetschefen 
enligt 2 § är ansvarig för att verksamheten har de förutsättningar 
som krävs för att bedriva en god och säker vård på vårdgivarnivå. 
Om verksamhetschefen i kommunens primävård inte har den medi-
cinska kompetens och erfarenhet som krävs för att fullgöra de 
uppgifter som krävs för att säkerställa att verksamheten bedriver en 
god och säker vård, måste den utse en befattningshavare som har det 
och ge den i uppdrag att fullgöra uppgifter för att stödja verksam-
hetschefen i dess ansvar. Med kvalitetsansvarig avses den som är 
ansvarig för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga för att 
verksamheten ska kunna bedriva en god och säker vård. Vad som är 
god vård framgår av 5 kap. 1 §. Patientssäkerhetsfrågor regleras i 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Verksamhetschefen kan inte dele-
gera sitt ansvar för patientsäkerheten till en annan befattningshavare, 
men kan behöva få stöd inom kompetensområdet för att fullgöra sitt 
ansvar. Det är därför inte här fråga om en delegering av ansvar utan 
om ett uppdrag att fullgöra vissa uppgifter på verksamhetschefens 
vägnar. Ett sådant uppdrag innebär därför inte att verksamhetschefens 
ansvar för en god och säker vård flyttas till den som utses till kvali-
tetsansvarig för ett visst område. Det är vårdgivaren som ansvarar 
för att verksamhetschefen har den kompetens och tid som krävs för 
att säkerställa en god och säker vård. Regleringen gälla alla vård-
givare, oavsett driftsform. 

Det finns inget hinder för en verksamhetschef som har efter-
frågad kompetens att ändå utse en kvalitetsansvarig för omvårdnad 
respektive för rehabilitering. 

Med kompetens inom omvårdnad avses sådan kompetens som en 
sjuksköterska har. För att vara kvalitetsansvarig för omvårdnad bör 
därför krävas att man är legitimerad sjuksköterska. 

Med kompetens inom rehabilitering innefattas även kompetens 
om hjälpmedel. För att vara kvalitetsansvarig för rehabilitering bör 
därför krävas att man är legitimerad sjukgymnast, fysioterapeut eller 
arbetsterapeut. 

Den som är kvalitetsansvarig bör få i uppdrag att fullgöra upp-
gifter som är givna inom respektive kompetensområde. De uppgifter 
som en kvalitetsansvarig för omvårdnad behöver fullgöra motsvarar 
till stora delar sådana uppgifter som en medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska ansvarade för enligt tidigare reglering. I uppgifterna ingår 
t.ex. att följa forskning och utveckling på området för att säkerställa 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

att patienterna får vård i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, att stödja klinisk hälso- och sjukvårdpersonal och om-
sorgspersonal med rutiner, riktlinjer och utbildningar som krävs för 
att säkerställa en god och säker vård. En central uppgift är att följa 
upp verksamheten och bidra till kvalitetsutveckling. 

Den som är kvalitetsansvarig inom rehabilitering bör ansvara för 
liknande uppgifter inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet. När 
uppdraget ges bör verksamhetschefen skriftligen ange vilka uppgifter 
som respektive ledningsfunktion ska fullgöra. Det bör göras i samråd 
med den som ska få uppdraget då det skiljer sig åt vilka uppgifter de 
kvalitetsansvariga kan ta ansvar för inom olika kompetensområden. 

I andra stycket finns ett bemyndigande till regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att ta fram föreskrifter om 
vilka uppgifter som en ansvarig enligt 4 § förväntas ta ansvar för samt 
vilken kompetens som krävs för att fullgöra sådana uppgifter. 

7 kap. 

3 d § 

I regionen ska det finnas en ledningsansvarig för huvudmannens pla-
nering, uppföljning och samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i 
kommunens primärvård. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.8.5. 
Av bestämmelsen framgår att det ska finnas en ledningsansvarig i 

varje region som ska ha i uppgift att säkerställa att regionen fullgör 
sitt huvudmannaansvar för tillgången till läkarinsatser och annan 
legitimerad personal för hälso- och sjukvård till personer som är 
inskrivna i kommunens primärvård. För att kunna samordna sådana 
insatser behöver den ledningsansvarige ha en central placering i 
regionen. Regleringen innebär att den ledningsansvarige ska fullgöra 
strategiska uppgifter, inte att den ska ha något kliniskt ansvar för 
läkarinsatserna. 

I den ledningsansvariges uppdrag ingår att säkerställa att till-
gången till läkare inom primärvården motsvarar patienternas behov 
och kraven på en god och säker vård. Det är regionens ansvar som 
huvudman som ska säkerställas. För att kunna säkerställa detta krävs 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

ett nära samarbete med den som är ledningsansvarig för kommunens 
primärvård på huvudmannanivå, se kommentaren till 11 kap. 4 §. 

En central uppgift för den ledningsansvarige är att delta i planer-
ingen och utvecklingen av det gemensamma hälso- och sjukvårdsupp-
draget som huvudmännen har inom primärvården. Det kräver del-
tagande i arbetet med en gemensam plan för primärvården, se kom-
mentaren till 16 kap. 1 a §, och att delta i annan central samverkan. Den 
ledningsansvarige ska även följa upp att utformningen och omfatt-
ningen av läkarresurserna i kommunens primärvård motsvarar patien-
ternas behov och säkerställa att kraven efterlevs av såväl regionens som 
privata vårdgivare. I uppdraget ingår även att säkerställa att dessa 
patienter får likvärdig tillgång till regionens specialiserade vård. 

En annan central uppgift för den som är ledningsansvarig är att 
samordna regionens läkarinsatser i kommunens primärvård. Det inne-
bär att det ankommer på den att tillse att det finns läkare tillgängliga 
för patienter med kommunal primärvård. Det kan säkerställas t.ex. 
genom utformningen av de krav som ställs på vårdgivarens organi-
sering, tillgänglighet, att dessa krav motsvarar patienternas vårdbehov 
etc. I uppdraget ingår också att säkerställa att vårdgivare organiserar 
sin verksamhet på ett sådant sätt att det är möjligt för patienter i 
kommunal primärvård att få en medicinsk bedömning av en läkare alla 
dagar i veckan, dygnet runt. Se även kommentaren till 13 a kap. 2–4 §§. 

Det är till den ledningsansvarige enligt denna bestämmelse som 
kommunen ska kunna vända sig när vårdgivare tillfälligt saknas eller inte 
fullgör regionens skyldigheter enligt 13 a kap. eller andra bestämmelser 
i hälso- och sjukvårdslagen eller lokala avtal. Den ledningsansvarige ska 
då ha de mandat som krävs för att åtgärda bristen på läkarinsatser eller 
ersätta kommunen för dess kostnader för anlitande av läkare. Även i 
brådskande fall ska den ledningsansvarige i regionen kunna lösa till-
gången genom att omlokalisera regionens resurser. 

7 § 

I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska regionen 
samverka med kommuner, samhällsorgan, organisationer och vård-
givare. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.2. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Paragrafen har ändrats och tydliggör nu att regionen i planeringen 
och utvecklingen av hälso- och sjukvården även ska samverka med 
kommunerna. 

Motsvarande ändring har gjorts i 11 kap. 3 §. 

8 kap. 

8 § 

Regionen får erbjuda läkemedel utan kostnad till den som får primär-
vård i ordinärt boende. 

Ändringen behandlas i avsnitt 8.5.1. 
I paragrafen har begreppet hälso- och sjukvård i hemmet (hem-

sjukvård) ersatts med uttrycket primärvård i ordinärt boende, se 
även kommentaren till 12 kap. 2 §. 

11 kap. 

2 a § 

Kommunen ska organisera sin primärvård så att vård kan ges nära 
enskilda som avses i 12 kap. 1–2 §§. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.5.3. 
Bestämmelsen innebär att kommunen ska organisera sin primär-

vård så att den uppfyller kraven på en nära vård. Regleringen gäller 
hela kommunens ansvarsområde, dvs. även för hälso- och sjukvårds-
insatser i dagverksamhet och i förekommande fall i s.k. trygghets-
boenden om kommunen övertagit ansvaret för hälso- och sjukvård 
för dessa boenden. Med nära vård avses såväl geografiskt nära 
patienten som ett personcentrarat förhållningssätt till patienten (jfr. 
prop. 2019/2020:164 s. 10 f. och och regeringens överenskommelse 
med SKR om omställningen till en god och nära vård, 2022, s. 22 f.). 
En nära vård innebär att insatser utformas utifrån patienternas behov 
och förutsättningar. Det innebär t.ex. att medicinska insatser behö-
ver anpassas till att den enskilde patientens vårdbehov kan förändras 
över tid. Att vården ges nära påverkar arbetssätt till en ökad person-
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

centrering och en mer proaktiv vård med fler förebyggande och 
rehabiliterande insatser. 

Placeringen i 11 kap. innebär att kravet på att säkerställa att vår-
den kan ges nära ingår i kommunens ansvar som huvudman. För att 
leva upp till sitt ansvar som huvudman behöver kommunen ställa 
krav på privata vårdgivare som kommunen anlitar så att även dessa 
organiserar sin verksamhet på ett sätt som stödjer ett person-
centrerat arbetssätt. 

En liknande reglering finns för regionens hälso- och sjukvård i 
7 kap. 2 a §. 

3 § 

I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska kommunen 
samverka med regionen, samhällsorgan, organisationer och vårdgivare. 

Ändringen behandlas i avsnitt 8.5.2. 
Paragrafen har ändrats och tydliggör nu att kommunen i planeringen 

och utvecklingen av hälso- och sjukvården även ska samverka med 
regionen. 

Motsvarande ändring har gjorts i 7 kap. 7 §. 

4 § 

I kommunen ska det finnas en ledningsansvarig som kan säkerställa 
huvudmannens ansvar för planering, samordning och uppföljning av 
kommunens primärvård. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om kompetens och uppgifter för den person som 
avses i första stycket. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.8.4. 
Paragrafens innehåll har ändrats helt. Tidigare reglering har 

upphävts och första stycket reglerar nu krav på att det ska finnas en 
ledningsansvarig för kommunens primärvård på huvudmannanivå i 
alla kommuner. Ansvaret skiljer sig därför från det ansvar som verk-
samhetschefen enligt 4 kap. 2 och 4 §§ har på vårdgivarnivå. Det 
uppdrag som den ledningsansvarige har fråntar inte någon annan 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

t.ex. ansvarig nämnd eller verksamhetschefen dess ansvar enligt lag 
eller annan författning. 

Regleringen innebär att den ledningsansvarig enligt denna bestäm-
melse ska säkerställa att ansvarig nämnd i kommunen har tillgång till 
nödvändig medicinsk kompetens när beslut fattas som direkt eller in-
direkt kan beröra kommunens primärvård. Den ledningsansvarige ska 
verka för att det ansvar som kommunen har i egenskap av huvudman 
för hälso- och sjukvård, uppfylls av kommunen. Den lednings-
ansvarige bör därför involveras i de forum och beslutsprocesser som 
kan beröra hälso- och sjukvårdsfrågor på en övergripande nivå. 
Regleringen innebär att den ledningsansvarige enligt denna bestäm-
melse ska bidra med ett hälso- och sjukvårdsperspektiv inför beslut 
i strategiska frågor i kommunen. Den ledningsansvarige bör t.ex. 
delta i beredningen av frågor som rör organisering, planering, sam-
verkan och utveckling av hälso- och sjukvård eller i andra fall som på 
en övergripande nivå påverkar förutsättningarna för kommunens 
vårdgivare att bedriva en god och säker vård. Det gäller såväl när 
kommunen är vårdgivare som när privata vårdgivare anlitas. I arbetet 
ingår att följa upp hur kommunen fullgör sitt hälso- och sjukvårds-
uppdrag. 

En central uppgift bör även vara att ansvara för samordning 
mellan kommunens primärvård och socialtjänst samt mellan kom-
munens primärvård och regionens hälso- och sjukvård. I det arbetet 
ingår t.ex. arbetet med en gemensam plan för primärvårdens utform-
ning och utveckling, men även annan intern och extern central sam-
verkan. Den ledningsansvarige bör bl.a. utgöra en självklar deltagare 
i central samverkan med regionen om läkarinsatser och bedriva ett 
nära samarbete med den ledningsansvarige i regionen som avses i 
7 kap. 3 d §. När läkarinsatser brister bör det vara naturligt att den 
ledningsansvarige i kommunen försöker lösa brister i samverkan 
med regionen eller i sista hand anlitar läkare om bristen inte åtgärdas 
av regionen i enlighet med 16 kap. 1 §. 

Den ledningsansvarige bör utgöra en naturlig länk till andra sam-
ordningsfunktioner inom olika verksamhetsområden samt till kom-
munens högsta ledning på såväl tjänstemanna- som politisk nivå. Det 
kan t.ex. behövas i situationer av kris men även som kanal för att ta 
emot information om bristande förutsättningar på vårdgivarnivå. 

För att kunna fullgöra uppgifterna behöver den ansvarige ha en 
central placering. Avsikten är att det endast ska finnas en ansvarig 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

för ledningen av primärvården i varje kommun. Bestämmelsen möj-
liggör dock en anpassning till lokal kontext. I mycket små kom-
muner finns inget hinder för att förena detta ansvar med kvalitets-
ansvar enligt 4 kap. 4 § om den ledningsansvarige har den kompetens 
som krävs för det. I större kommuner finns inget hinder för att t.ex. 
låta den ledningsansvarige leda en grupp med flera kompetenser, för 
att kunna samordna huvudmannaansvaret i kommunen. 

De uppgifter som den ledningsansvarige ska fullgöra enligt denna 
bestämmelse utgör endast strategiska uppgifter. Det finns däremot 
inget som hindrar att samma person även fullgör kliniska uppgifter 
inom ramen för en annan tjänst. 

Uppdraget som ledningsansvarig bör kräva att man är läkare eller 
sjuksköterska. Kommunen bör kunna avgöra vilken av dessa kom-
petenser som är mest ändamålsenlig utifrån kommunala hänsyn. Det 
bör även krävas specialistutbildning, gärna inom en relevant inrikt-
ning för de vårdbehov som är vanligt förekommande i kommunens 
primärvård. 

Paragrafens andra stycke innehåller ett bemyndigande för reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela 
föreskrifter om kompetens och uppgifter för den som är lednings-
ansvarig på huvudmannanivå i kommunen enligt bestämmelsen i 
första stycket. 

12 kap. 

1 § 

Kommunen ska erbjuda en god primärvård åt den som efter beslut av 
kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 8 § 
andra stycket äldreomsorgslagen (2024:000), 5 kap. 7 § tredje stycket 
eller motsvarande tillståndspliktig boendeform eller bostad som avses i 
7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska 
även i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag 
erbjuda en god primärvård åt den som vistas i dagverksamheten. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.1. 
Paragrafen har förtydligats på så sätt att det framgår av bestäm-

melsens ordalydelse att den hälso- och sjukvård som kommunen har 
ansvar för avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. 

643 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

   

 

     
 

            
        

        
         

      

    
         

  
 

    
        

          
        

        
     
     

 
            

        
        

         

  

          
    

 
    

       
  

          
 

Författningskommentar SOU 2022:41 

Ändringen innebär ingen förändring i tidigare ansvarsfördelning 
mellan huvudmännen. 

I paragrafen har även hänvisningen till 5 kap. 5 § andra stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) ändrats till 8 § andra stycket äldre-
omsorgslagen (2024:000). Ändringen innebär ingen förändring i sak, 
se kommentaren till 8 § andra stycket äldreomsorgslagen (2024:000). 

2 § 

Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen primärvård i 
ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 8 § tredje 
stycket äldreomsorgslagen (2024:000). 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.1. 
Paragrafen har förtydligats på så sätt att det framgår av bestäm-

melsens ordalydelse att den hälso- och sjukvård som kommunen har 
befogenhet att ta ansvar för avser hälso- och sjukvård på primär-
vårdsnivå. Uttrycket hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) 
har tagits bort och ersatts med primärvård i ordinärt boende. 

Ändringen innebär ingen förändring i tidigare ansvarsfördelning 
mellan huvudmännen. 

I paragrafen har även hänvisningen till 5 kap. 5 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) ändrats till 8 § tredje stycket äldre-
omsorgslagen (2024:000). Ändringen innebär ingen förändring i sak, 
se kommentaren till 8 § tredje stycket äldreomsorgslagen (2024:000). 

3 § 

Med undantag för vad som anges i 16 kap. 1 § andra stycket gäller vad 
som sägs i 1 och 2 §§ inte sådan primärvård som ges av läkare. 

Ändringen behandlas i avsnitt 8.5.1. 
Paragrafen har ändrats redaktionellt och språkligt. Ändringen 

innebär att det framgår av bestämmelsens ordalydelse att den hälso-
och sjukvård som kommunen har ansvar för och befogenhet att ta 
ansvar för är på primärvårdsnivå. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

4 § 

Regionen får på framställning av en kommun inom regionen erbjuda 
läkemedel utan kostnad ur läkemedelsförråd till den som 

1. bor i en sådan särskild boendeform som avses i 8 § andra stycket 
äldreomsorgslagen (2024:000), eller 

2. får primärvård i ordinärt boende genom kommunens försorg. 
Regionen svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till 

läkemedelsförråden. 

Ändringen behandlas i avsnitt 8.5.1. 
I paragrafens första stycke har en redaktionell och en språklig ändring 

gjorts. I punkten 1 har hänvisningen till 5 kap. 5 § andra stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) ändrats till 8 § andra stycket äldreomsorgs-
lagen (2024:000). Ändringen innebär ingen förändring i sak, se kom-
mentaren till 8 § andra stycket äldreomsorgslagen (2024:000). 

I punkten 2 har begreppet hemsjukvård ersatts med primärvård i 
ordinärt boende med anledning av begreppsförändring i fråga om 
kommunens hälso- och sjukvårdsansvar, se även kommentaren till 
2 §. 

Andra stycket är oförändrat. 

13 a kap. 

Regionens ansvar i kommunens primärvård 

2 § 

Regionen ska säkerställa att enskilda som är inskrivna i kommunens 
primärvård vid behov kan få en medicinsk bedömning av en läkare i 
primärvården dygnet runt. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.7.5. 
Bestämmelsen förtydligar att regionen som huvudman ska säker-

ställa att primärvården bemannas och organiseras så att personer 
som är inskrivna i kommunens primärvård och har behov av det kan 
få en medicinsk bedömning av en läkare i primärvården alla dagar i 
veckan, dygnet runt. Det innebär t.ex. att regionen behöver finan-
siera primärvården på ett adekvat sätt och ställa krav på vårdgivare 
att ha viss organisering eller daglig tillgänglighet som möjliggör detta 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

för dessa patientgrupper. I första hand bör verksamheten kunna 
planeras så att hembesök kan utföras på dagtid och på vardagar, men 
medicinska bedömningar måste även kunna utföras på kvällar helger 
om det behövs. Av regleringen följer även en skyldighet att läkar-
insatser från primärvården ska vara tillgänglig dygnet runt för dessa 
patienter för att ta hand om brådskande behov. Med medicinska 
bedömningar avses i detta fall sådana bedömningar som kräver en 
läkares kompetens för att säkerställa att patienten får en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet och som är patientsäker. Med primärvården 
avses här inte en organisatorisk enhet inom regionen utan vårdnivån 
oavsett hur den är organiserad i regionen. 

Med kommunens primärvård avses primärvård enligt 12 kap. 
1–2 §§. Med inskrivna i kommunens primärvård avses personer som 
bor i särskilda boenden enligt 12 kap. 1 § eller som får primärvård i 
ordinärt boende enligt 12 kap. 2 §. Vilka grupper det är kan variera 
mellan kommuner beroende på i vilken omfattning kommunen har 
tagit över ansvar för primärvård i ordinärt boende. 

Det måste vara praktiskt möjligt att få en medicinsk bedömning av 
en läkare, när patienten har behov av det. Det kan t.ex. vara en förut-
sättning för att avgöra om den fortsatta vården kan ges i patientens 
boende eller om patienten behöver vård på vårdinrättning, och i så fall 
om det behöver ske omedelbart eller kan anstå till ett senare skede. 

Bestämmelsen är teknikneutral. Tillgängligheten till läkare kan 
utformas på olika sätt utifrån den enskildes individuella behov i det 
enskilda fallet. Vårdbehovet i varje enskilt fall avgör om den medicinska 
bedömningen bör ske genom fysiska eller digitala patientbesök. 
Utgångspunkten för personer som är inskrivna i kommunens 
primärvård är att de inte själva eller med assistans kan ta sig till en 
vårdinrättning. De behöver därför normalt få insatserna utförda i sitt 
eget hem, oavsett om de bor i särskilt eller ordinärt boende. Bestäm-
melsen innebär att det behöver finnas möjlighet för läkare att göra 
medicinska bedömningar dagligen liksom möjlighet för handledning 
och konsultation till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, se 
även kommentaren till 4 §. Region och kommun ska planera ut-
formningen av primärvården utifrån lokala förutsättningar, se 
16 kap. 1 a §. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

3 § 

Regionen ska säkerställa att enskilda i anslutning till att de skrivs in i 
kommunens primärvård kan lista sig hos en vårdgivare som ansvarar 
för läkarinsatser till ett särskilt boende enligt 12 kap. 1 § eller ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 §. 

Regionen får inte begränsa den enskildes val till endast denna 
vårdgivare. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.7.2. 
Bestämmelsens första stycke innebär att regioner vid organiser-

ingen av läkarinsatser till personer som även får primärvård från 
kommunen, ska säkerställa att organiseringen av deras läkarinsatser 
bidrar till att hög tillgänglighet och relationskontinuitet uppnås för 
patienterna. Avsikten är att endast en vårdgivare ska ansvara för ett 
visst särskilt boende eller ett visst s.k. hemsjukvårdsområde (ansvars-
område för primärvård i ordinärt boende). 

Bestämmelsen innebär att det måste finnas en möjlighet för 
berörda patienter att välja att lista sig hos en utförare i primärvården, 
som har ett exklusivt läkaruppdrag kopplat till ett boende. 

Vad som avses med uttrycket inskriven i kommunens primärvård 
framgår av kommentaren till 2 §. 

Då regionen är skyldig att lämna ett sådant erbjudande enligt den 
aktuella bestämmelsen spelar det ingen roll om patienten tidigare 
samma år redan har utnyttjat alla sina tillfällen att lista om sig. Av 
andra stycket framgår att regionen inte får begränsa patientens val till 
enbart denna vårdgivare, i andra fall än om patienten redan har ut-
nyttjat sin rätt att lista om sig under året, (se prop. 2021/22:72 Ökad 
effektivitet i primärvården – en primärvårdsreform). 

Den enskilde bör informeras om vad det särskilda läkaruppdraget 
innebär då det kan vara en fördel för patienten att få en högre till-
gänglighet till en fast läkarkontakt hos den vårdgivaren se kommen-
taren till 4 §. Samtidigt bör patienten få information om möjligheten 
att behålla en tidigare fast läkarkontakt som den är nöjd med i stället 
för att lista om sig. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

4 § 

Regionen ska säkerställa att den vårdgivare som avses i 3 § har fasta 
läkarkontakter som kan vara tillgängliga för, 

1. planerad och oplanerad medicinsk bedömning och behandling, 
planering och samordning av patienternas vård, och 

2. handledning och viss fortbildning av kommunens hälso- och sjuk-
vårdspersonal. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.7.3. 
Bestämmelsen klargör vad som ska ingå i det särskilda läkar-

uppdraget hos den vårdgivaren som avses i 3 §. Det ankommer på 
regionen att genom kravställning säkerställa att de vårdgivare som 
avses i 3 § har läkare som kan vara tillgängliga för att fullgöra de upp-
gifter som krävs enligt uppdraget på ett sätt som svarar mot patient-
gruppens behov. 

I första punkten regleras patientrelaterade uppgifter för de som är 
fasta läkarkontakter. Med planerade medicinska bedömningar avses 
de läkarbesök som planeras i förväg utifrån patientens vårdbehov. 
Det kan vara t.ex. regelbunden rond och läkarbesök efter indivi-
duella behov, hälsosamtal samt läkemedelsgenomgångar i enlighet 
med gällande bestämmelser. Dessa bör framgå av patientens indivi-
duella plan enligt 16 kap. 4 § och annan vårdplanering. Avsikten med 
dessa läkarbesök bör vara att följa upp patientens vårdbehov med 
jämna intervall utifrån vad som är lämpligt i det enskilda fallet. Med 
oplanerade medicinska bedömningar avses vårdbehov som förvärras 
eller uppstår plötsligt och som inte kan anstå till ett planerat läkar-
besök. Det kan t.ex. vara läkarbesök i mer brådskande vårdsituationer 
som inte måste tas om hand på en akutmottagning. 

Med planering och samordning avses det arbete som generellt 
ankommer på en fast läkarkontakt bl.a. att vara tillgänglig för att 
delta i planering och samordning av varje patients vård. I planeringen 
ingår att avgöra med vilken frekvens patienten ska omfattas av regel-
bunden rond, om det finns behov av läkarbesök, hur brådskande 
vårdbehov ska tas om hand, att följa upp hur insatserna fungerar för 
patienten etc. I största möjliga utsträckning bör planeringen inne-
bära att läkarinsatser kan ges av patientens fasta läkarkontakt på var-
dagar på dagtid. Av 2 § framgår att det övrig tid ska finnas tillgång 
till en anpassad jour för brådskande behov som uppstår mer oväntat. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

Så länge tillgängligheten eller relationskontinuiteten inte försäm-
ras för patienten finns inget som hindrar att regionen preciserar 
närmare vad som förväntas av läkarinsatsen i kommunens primär-
vård. Med hänsyn till patienternas generella vårdbehov är omfattande 
är det däremot inte lämpligt att i förväg ange hur mycket tid som 
läkarinsatsen får ta i anspråk. 

Läkarbesök till patienter med kommunal primärvård ska som 
regel ske i patientens eget hem såvida inte patienten själv föredrar att 
besöka vårdinrättningen. Läkaren ska ha förutsättningar att göra 
fysiska hembesök, men får även erbjuda digitala läkarbesök om det 
är ändamålsenligt i det enskilda fallet. 

Bestämmelsen innebär att regionen ska säkerställa att vårdgivaren 
har de förutsättningar som krävs för att fasta läkarkontakter kan 
finnas tillgängliga för att kunna ta hand om patienternas behov av 
vård, varje dag. Det innebär att den som är fast läkarkontakt behöver 
kunna avsätta viss tid för dessa patientgrupper varje dag som läkaren 
arbetar, se även 2 §. 

Läkaren ska finnas tillgänglig för medicinska bedömningar och 
medicinska behandlingar på primärvårdsnivå. 

I andra punkten regleras att läkaren även ska vara tillgänglig för 
handledning av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Med ut-
trycket handledning avses konsultation och rådgivning av olika slag, i 
såväl patientrelaterade som icke patientrelaterade frågor. Läkare hos 
den särskilda vårdgivaren som avses i 3 § ska även ansvara för viss 
fortbildning som kräver läkarkompetens. Det kan vara fråga om 
information och utbildningsinsatser för kompetensöverföring mellan 
olika professioner liksom nödvändig fortbildning som läkare behöver 
stå för till kommunens personal. Detta fråntar inte kommunen eller en 
privat vårdgivare dess arbetsgivaransvar för personalens kompetens-
utveckling. 

Kommunens primärvård 

5 § 

Kommunen ska säkerställa att enskilda som är inskrivna i kommunens 
primärvård vid behov kan få en medicinsk bedömning av en sjuk-
sköterska dygnet runt. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.6.1. 
Bestämmelsen innebär att kommunen som huvudman är skyldig 

att säkerställa att organiseringen och bemanningen av sjuksköter-
skor hos vårdgivare i kommunens primärvård medför att det finns 
sjuksköterskor tillgängliga alla dagar i veckan, dygnet runt, i den 
omfattning och på det sätt som krävs för att möta de vårdbehov som 
patienter har i kommunens primärvård. Med inskriven i kommunens 
primärvård avses de som bor i särskilda boenden som avses i 12 kap. 
1 § eller får primärvård i ordinärt boende i enlighet med 12 kap. 2 §. 

Den tekniska utvecklingen medför att vissa medicinska bedöm-
ningar och behandlingar kan ske digitalt. Om en patient t.ex. behöver 
tillgång till sjuksköterska på plats dygnet runt måste det finnas förut-
sättningar att få det. Vårdbehovet i varje enskilt fall avgör om den 
medicinska bedömningen bör ske genom fysiska eller digitala 
patientbesök. Regleringen påverkar både hur kommunen organiserar 
sin egen primärvård och hur kommunen ställer krav på sådana 
särskilda boenden som bedrivs i privat regi. 

Med medicinska bedömningar avses i detta fall sådana bedöm-
ningar som kräver en sjuksköterskas kompetens för att säkerställa 
att patienten får en hälso- och sjukvård av god kvalitet och som är 
patientsäker. Om en sjuksköterska bedömer att en patient behöver 
insatser som går utöver hens kompetensområde är hen i enlighet 
med det yrkesansvar som gäller all hälso- och sjukvårdspersonal i 
enlighet med 6 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att 
kontakta läkare eller annan nödvändig hälso- och sjukvårdspersonal. 

Av bestämmelsen i patientsäkerhetslagen (2010:659) följer att 
sjuksköterskor ska ha förutsättningar att själv utföra medicinska 
behandlingar på plats inom sitt kompetensområde. 

Av 6 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659) följer att sjuk-
sköterskor endast får delegera arbetsuppgifter som utgör hälso- och 
sjukvård till någon annan om den personen har de förutsättningar 
som krävs för att fullgöra uppgiften så att kraven på god och säker 
vård efterlevs. 

Bemanningen av sjuksköterskor i kommunens primärvård bör 
särskilt anpassas till vårdbehoven hos dem som är inskrivna i kom-
munens primärvård. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

6 § 

Kommunen ska säkerställa att enskilda som är inskrivna i kommunens 
primärvård kan få en fast vårdkontakt i kommunen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om uppgifter och kompetens för personer som avses i 
första stycket. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.6.3. 
Bestämmelsens första stycke innebär att det som regel ska utses en 

fast vårdkontakt i anslutning till att en person skrivs in i kommunens 
primärvård. En motsvarande bestämmelse finns i 6 kap. 2 a § patient-
lagen (2014:821). 

De allra flesta patienter som har skrivits in i kommunal primär-
vård har ett så omfattande vård-, planerings- eller samordningsbehov 
att de behöver en fast vårdkontakt. Det kan däremot t.ex. vara 
uppenbart obehövligt med en fast vårdkontakt om en patient till-
fälligt får primärvård i ordinärt boende men utan att ha något större 
behov av samordning och planering av olika vårdinsatser. 

Vem som bör fullgöra funktionen i det enskilda fallet bör beslutas 
i nära anslutning till att en person skriv in i kommunens primärvård. 

Funktionen bör ansvara för att planera och samordna de insatser 
som patienten behöver från olika aktörer samt hålla patient och 
anhöriga eller andra närstående informerade om planerade insatser. 
Den bör också så långt möjligt vara den som utför insatserna inom sitt 
kompetensområde. I planeringen ingår att följa upp hur kommunens 
insatser fungerar för patienten. Samordningen ska ske tillsammans 
med andra aktörer, t.ex. patientens fasta läkarkontakt och i förekom-
mande fall fasta omsorgskontakt, biståndshandläggare samt anhöriga 
eller andra närstående till patienten. 

Funktionen bör även delta i och vid behov själv sammankalla till 
samordnad planering i enlighet med vad som följer av lagen om sam-
verkan vid utskrivning från sluten vård patientens individuella plan. 

I andra stycket finns en upplysning om att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får ta fram närmare före-
skrifter om vilka uppgifter och vilken kompetens en fast vårdkon-
takt i kommunen ska ha. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

14 kap. 

1 § 

Regionen får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att 
erbjuda primärvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som 
avses i 8 § tredje stycket äldreomsorgslagen (2024:000), om regionen 
och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte 
avse ansvar för primärvård som ges av läkare. Överenskommelsen får 
även avse ansvar för sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §. 

Regionen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som 
motiveras av överlåtelsen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.1. 
I paragrafens första stycke har en språklig ändring gjorts med 

anledning av begreppsförändring i fråga om kommunens hälso- och 
sjukvårdsansvar, se även kommentaren till 12 kap. 1–2 §§. Ändringen 
innebär att begreppet hemsjukvård har ersatts med primärvård i 
ordinärt boende. I paragrafen har även hänvisningen till 5 kap. 5 § tredje 
stycket socialtjänstlagen (2001:453) ändrats till 8 § tredje stycket äldre-
omsorgslagen (2024:000), se kommentaren till 8 § tredje stycket 
äldreomsorgslagen (2024:000). Ändringen innebär ingen förändring i 
sak. Andra stycket är oförändrat. 

2 § 

Om samtliga kommuner inom en regions område ingår i en överlåtelse 
av ansvar för primärvård i ordinärt boende enligt 1 § och om det behövs 
för kostnadsutjämning mellan kommunerna, får kommunerna lämna 
ekonomiskt bidrag till varandra. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.1. 
I paragrafen har en språklig ändring gjorts med anledning av 

begreppsförändring i fråga om kommunens hälso- och sjukvårds-
ansvar, se även kommentaren till 12 kap. 2 §. Ändringen innebär att 
uttrycket hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) har ersatts 
med primärvård i ordinärt boende. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

16 kap. 

1 § 

Regionen ska till kommunerna inom regionen avsätta de läkarresurser 
som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god primärvård i 
särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller 
primärvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 8 § 
tredje stycket äldreomsorgslagen (2024:453), om en kommun ansvarar 
för vården enligt 14 kap. 1 §. 

Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla läkare 
enligt denna lag har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få 
ersättning för sina kostnader för det från regionen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.7.1. 
I första stycket har en språklig ändring gjorts med anledning av en 

begreppsförändring i fråga om kommunens hälso- och sjukvårds-
ansvar, se även kommentaren till 12 kap. 1–2 §§. Ändringen innebär 
inte någon förändring av regionens ansvar för hälso- och sjukvårds-
insatser inom den specialiserade vården till de personer som om-
fattas av den aktuella bestämmelsen. Paragrafen har vidare ändrats på 
så sätt att begreppet hemsjukvård har ersatts med primärvård i ordi-
närt boende. I paragrafen har hänvisningen till 5 kap. 5 § tredje 
stycket socialtjänstlagen (2001:453) ändrats till 8 § tredje stycket äldre-
omsorgslagen (2024:000), se kommentaren till 8 § tredje stycket äldre-
omsorgslagen (2024:000). Ändringen innebär ingen förändring i sak. 

Andra stycket har ändrats på så sätt att det som tidigare reglerades 
där har tagits bort och ersatts med en ny bestämmelse i 5 § om 
gemensam plan. I detta stycke regleras nu i stället vad som tidigare 
följde av tredje stycket. Regleringen har ändrats på så sätt att kom-
munen har rätt att anlita läkare på egen hand på regionens bekostnad 
om regionens vårdgivare inte uppfyller kraven på läkarinsatsen som 
följer av bestämmelserna i denna lag. Några av kraven preciseras i 
13 a kap., men även brister i andra skyldigheter som följer av denna 
lag kan ge kommunen rätt att anlita läkare. Det gäller t.ex. om 
regionen inte lever upp till den allmänna behovsprincipen som följer 
av 3 kap. 1 §. 

Kommunen bör ha tolkningsföreträde i fråga om regionen har 
fullgjort sina skyldigheter enligt denna lag eller inte. Det kan vara 
fallet om t.ex. kommunens patienter inte får en medicinskt bedöm-
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Författningskommentar SOU 2022:41 

ning av en läkare på begäran av kommunens sjuksköterska. Det kan 
vara fråga om såväl brister i tillgången till läkare i ett enskilt fall, som 
vid mer upprepade tillfällen över tid. Det bör ingå i de lednings-
ansvarigas uppgifter på huvudmannanivå att komma överens om en 
lämplig ordning för hur dessa situationer ska hanteras praktiskt, se 
7 kap. 3 d § och 11 kap. 4 §. 

1 a § 

Regionen och kommunerna i regionen ska i en gemensam plan ange 
formerna för och utvecklingen av primärvården. 

Planen ska följas upp årligen. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.5.2. 
Bestämmelsens första stycke innebär att huvudmännen är skyldiga 

att planera utformningen och utvecklingen av primärvården gemen-
samt. Regleringen ersätter delvis vad som tidigare följde av 1 § andra 
stycket om att huvudmännen skulle sluta avtal om omfattningen av 
och formerna för läkarmedverkan. Se även närmare krav på omfatt-
ningen av och formerna för läkarinsatsen i 13 a kap. 2–4 §§. 

Planeringen ska inte endast avse hur läkarinsatserna behöver 
utformas utan ska omfatta en gemensam plan för hur patienter som 
får primärvård från båda huvudmännen ska få tillgång till samtliga 
medicinska kompetenser inom primärvården. 

Bestämmelsen innebär i princip att en plan ska finnas för varje 
kommun, men hindrar inte att kommuner väljer att samverka med 
närliggande kommuner och göra en gemensam planering för ett visst 
geografiskt område. Båda huvudmännen är ansvariga för planen. 
Planen ska säkerställa att patienter i området får tillgång till samtliga 
primärvårdstjänster, men överlåter till huvudmännen att bestämma 
hur hälso- och sjukvårdens resurser används mest effektivt. Det bör 
t.ex. framgå vilken huvudman som ska stå för dietister, farmaceuter 
och psykologer m.fl. primärvårdskompetenser. 

Med utvecklingen av primärvården avses en gemensam plan för 
dess utveckling utifrån statliga och lokala reformer. Det kan t.ex. 
innefatta en gemensam strategi för hur man ska säkerställa en fast 
läkarkontakt till alla som har behov av det, hur kompetensförsörj-
ningen ska säkerställas m.m. 
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SOU 2022:41 Författningskommentar 

I arbetet bör bl.a. de som är ledningsansvariga i kommunen och 
regionen delta, se kommentaren till 7 kap. 3 d § och 11 kap. 4. §. 

Av andra stycket framgår att planen ska följas upp årligen. 

4 § 

När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården 
och från socialtjänsten, ska regionen tillsammans med kommunen upp-
rätta en individuell plan. 

Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den 
behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den 
enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjs-
mål och planen ska följas upp löpande. 

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den 
enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, 
om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

Av planen ska det framgå 
1. vilka insatser, inklusive förebyggande och rehabiliterande insat-

ser, som behövs, 
2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för, 
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller 

kommunen, 
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för 

planen, 
5. vad målet med insatserna är utifrån den enskildes perspektiv, och 
6. i tillämpliga fall, hur förväntade framtida vårdbehov ska om-

händertas. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6.2. 
Paragrafens första och tredje styckena är oförändrade. Andra stycket 

har ändrats på så sätt att det förtydligas en skyldighet att löpande 
följa upp planen (jfr prop. 2016/17:106, s. 51 f. och s. 72). Det 
innebär att patientens hälsotillstånd och hur de beslutade insatserna 
fungerar följs upp och att den individuella planen vid behov ändras. 
Fjärde stycket har förtydligats på så sätt att det framgår av första 
punkten att även förebyggande och rehabiliterande insatser ska ingå 
i planen. Andra – fjärde punkterna är oförändrade. 
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Författningskommentar SOU 2022:41 

Femte punkten är ny. Regleringen innebär att man vid planeringen 
av olika insatser ska ta hänsyn till vad den enskilde har för mål med 
insatserna. Sjätte punkten är ny och anger att den individuella planen 
i vissa fall även ska ange hur framtida vårdbehov ska hanteras. Med 
förväntade framtida vårdbehov avses sådant tillstånd som kan 
förutses med stor säkerhet och därför bör omfattas av planeringen. 
Det kan t.ex. vara fråga om var den enskilde vill avsluta sin sista tid 
eller en plan för när och vilka palliativa insatser som ska påbörjas. 
Det kan även ange hur kommunens hälso- och sjukvårdspersonal ska 
hantera eventuella biverkningar eller mindre allvarliga åkommor eller 
agera vid ett visst förändrat hälsotillstånd, när kontakt med läkare 
eller annan profession ska tas osv. Det är personalen som arbetar 
med planeringen av vården som avgör om det finns behov att i det 
enskilda fallet planera även för förväntade förändringar i patientens 
vårdbehov. 

5 § 

En individuell plan enligt 4 § ska upprättas för enskilda som är in-
skrivna i kommunens primärvård, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.6.2. 
Bestämmelsen innebär att en sådan individuell plan som avses i 

4 § som huvudregel ska upprättas för personer som är inskrivna i 
kommunens primärvård – se även kommentaren till 12 kap. 1–2 §§ 
om vilka som anses inskrivna i kommunens primärvård. 

Med uppenbart obehövligt avses situationer då det är uppenbart 
att patienten inte har behov av några samordnade insatser eller 
insatserna är så begränsade att en plan inte behövs för samordningen, 
insatsernas kvalitet, patientsäkerheten eller patientens trygghet. 
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Särskilda yttranden 

Särskilt yttrande av experterna Lisbeth Löpare Johansson 
och Greger Bengtsson 

Vi delar utredningens analys att äldres vård och omsorg behöver 
förbättras och att äldres behov behöver prioriteras. Vi delar däremot 
inte det vägval mot ökad detaljstyrning som utredningen föreslår. 
Förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling av äldre-
omsorgen innebär en sådan ökad detaljstyrning genom att reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås preci-
sera hur lagstiftningen ska tolkas, bland annat genom bestämmelser 
om det genomförande som ska gälla för äldreomsorgen. Förslagen 
är en följd av utredningens direktiv. 

Vi står i dag inför en demografisk utveckling med fler äldre och 
kommande brist på kompetens. Förslag som kräver utökad beman-
ning utan analys om möjligheten att realisera detta tillsammans med 
ökad detaljstyrning riskerar att låsa in äldreomsorgen i gamla arbets-
sätt. 

För att nu och i framtiden kunna ge en bra äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård är det i stället centralt att lägga kraften på att 
undanröja hinder för samverkan, använda digitaliserings möjligheter 
och utveckla nya personcentrerade och förebyggande arbetssätt. 

Greger Bengtsson och Lisbeth Löpare Johansson, 
Samordnare, SKR 
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Särskilda yttranden SOU 2022:41 

Särskilt yttrande av experten Mari Huupponen 

Jag anser att utredningen har gjort en korrekt analys av de problem 
som äldreomsorgen har och står inför. Jag instämmer med utred-
ningens problembeskrivning och stödjer de förslag som tagits fram. 

Mina invändningar gäller det som jag anser saknas: precisa, upp-
följningsbara mål och krav och att det finns styrinstrument som 
främjar måluppfyllelse. Efterlevnaden av den nuvarande regleringen 
har visat sig vara låg. Detta beror på att dagens styrning av äldreom-
sorgen motverkar mål som en adekvat bemannad, kompetenssatt 
och resurssatt äldreomsorg. Det är min uppfattning att det krävs mer 
för att stoppa den negativa utvecklingen som kontinuerliga bespar-
ings- och vinstkrav i äldreomsorgen skapar. 

Jag anser inte att utredningens förslag kan förväntas komma till 
rätta med brister i äldreomsorgen om de inte kompletteras med för-
slag på sådana styrinstrument. Därmed är det osannolikt att en äldre-
omsorgslag kan göra skillnad utan att kombineras med kontroll, 
insyn, tillsyn och hot om rättsföljder, när dagens styrning av äldre-
omsorgen snarare motverkar lagens intentioner. 

Jag ser en tydlig regelstyrning i kombination med långsiktig finan-
siering, insyn och tillsyn som den enda vägen framåt. Tillräckligt med 
personal med rätt kompetens och trygga anställningar är en förutsätt-
ning för en vård och omsorg av god kvalitet. Jag önskar att utredning-
ens förslag kompletteras med förslag på styrmedel som främjar mål-
uppfyllelse och motverkar urholkningen av äldreomsorgens kvalitet. 

Mari Huupponen, 
Utredare, Kommunal 
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SOU 2022:41 Särskilda yttranden 

Särskilt yttrande från experten Marta Szebehely 

Utredningen har tagit fram en problembeskrivning som jag delar till 
fullo. Jag är enig om att äldreomsorgens kvalitet behöver stärkas, att 
god omsorg förutsätter personalkontinuitet och att personalen måste 
ha tillräckligt med tid, handlingsutrymme och stöd från enhetschef. 
Jag stöder därför förslagen om adekvat bemanning, enhetschefers 
förutsättningar för aktivt och närvarande ledarskap, att kontinuitet, 
trygghet och säkerhet ska beaktas vid planering och organisering av 
verksamheten samt införandet av fast omsorgskontakt. 

Jag är dock tveksam om förslagen kan lösa de identifierade pro-
blemen om inte lagförslagen kompletteras med en tydlig koppling 
mellan mål och uppföljningsbara kriterier, inte minst så att IVO har 
en möjlighet att följa upp och agera om kriterierna inte uppfylls. Det 
innebär även att jag vill se en förstärkning av IVOs resurser. 

Utredningen föreslår att en årlig kvalitetsberättelse ska lämnas till 
socialnämnden. Här vill jag se uttryckliga krav i lagen på att rappor-
ten ska innehålla uppgifter om reell bemanning, anställningsformer, 
utbildning, sjuktal och dylikt. Insyn i den faktiska personalsituatio-
nen är en förutsättning för att socialnämnden ska kunna ta ansvar 
för verksamheten. 

Insyn är förutsättning för ett tydligt ansvarsutkrävande på såväl 
lokal som nationell nivå, och för detta krävs tillförlitlig personal-
statistik. Utredningen konstaterar att i dag saknar Socialstyrelsen lag-
stöd för att samla in statistik över bemanning. Detta måste åtgärdas. 

Marta Szebehely, 
Professor emeritus, Stockholms universitet 
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Särskilda yttranden SOU 2022:41 

Särskilt yttrande av experterna Christina Tallberg 
och Eva Eriksson 

Vi står bakom utredningens förslag till nya bestämmelser för äldre-
omsorgen. Dessa skärpningar är angelägna för att höja kvaliteten. 

Biståndsbedömning ska utgå ifrån goda levnadsförhållanden 

Utredningsuppdraget borde inte ha begränsats av målparagrafen i nu-
varande socialtjänstlag, där äldre endast tillförsäkras en ”skälig lev-
nadsnivå”. Det är möjligen en rimlig målsättning för tillfälliga insatser,
men inte tillräckligt för mottagare av äldreomsorg där stödet ofta är 
varaktigt och pågår livet ut. Ambitionsnivån i äldreomsorgen behöver 
höjas. 

Utredningens förslag är en bra grund för en ambitionshöjning, 
eftersom den tydligt lyfter individuella behov som grund för bistånd. 
Vår uppfattning är att med goda levnadsförhållanden, uttryckt i lag, 
hade det varit enklare att biståndsbedöma insatserna och äldre hade 
fått större möjligheter till ett gott liv i äldreomsorgen. 

Verksamheten ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet 

För den enskilde äldre ska sociala och medicinska bedömningar bilda 
en fungerande enhet. Därför borde äldreomsorgen, i likhet med 
hälso- och sjukvården, bedrivas i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. En ny bestämmelse med denna innebörd 
skulle medföra stora vinster för äldreomsorgens kvalitet och därmed 
för de äldre som är beroende av dess insatser. 

Christina Tallberg, Eva Eriksson, 
Ordförande, PRO Förbundsordförande, 
Pensionärernas riksorganisation SPF pensionärerna 
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SOU 2022:41 Särskilda yttranden 

Särskilt yttrande av sakkunniga 
Linnea Englund Davidsson 

Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt redogjort för äldreomsor-
gens villkor samt beskrivit de behov och brister som äldreomsorgen 
och den kommunala hälso- och sjukvården står inför i dag, såväl som 
framtidens utmaningar. Utredningen har med avstamp i denna 
beskrivning motiverat och tagit fram förslag i enlighet med direk-
tiven, och för stora delar av förslagen gjort ett gediget arbete med att 
konsekvensutreda och kostnadsberäkna förslagens effekter. 

Likväl saknas tillfredsställande konsekvensanalyser av vissa av 
utredningens förslag gällande stärkt medicinsk kompetens i kom-
muner, med avseende på ekonomiska effekter och kompetensför-
sörjning för berörda yrkesgrupper. Detta gäller framför allt försla-
gen 8.6.1 Medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt, 8.7.5 
Medicinsk bedömning av läkare dygnet runt. Dessa förslag syftar till 
att ställa krav på tillgängligheten av medicinsk kompetens inom den 
kommunala primärvården genom reglering i författning, något som 
i dag hanteras genom avtal mellan kommuner och regioner. 

Utredningen menar att ovan nämnda förslag enbart förtydligar 
vad som redan förväntas av kommuner och regioner enligt nuva-
rande bestämmelser, men som huvudmännen inte lever upp till, vil-
ket motiverar att regleringen bör införas. Därmed innebär förslagen, 
enligt utredningen, inga nya åtaganden och medför således inte några 
nya kostnader för kommunerna. Därför har kostnadsberäkningar ej 
genomförts. Oaktat om förslagen innebär ett nytt åtagande eller ej, 
så förefaller dock slutsatsen att förslagen inte skulle få kostnads-
effekter för kommuner och regioner teoretisk. En ny lagstiftning 
med krav på tillgång till medicinsk kompetens kommer sannolikt 
föranleda behov av ökade resurser hos kommunerna för att tillgodo-
se kraven, med ökade kostnader till följd. Ett mer utvecklat resone-
mang kring sådana ekonomiska konsekvenser hade varit önskvärt 
för att fullt ut förstå effekterna av förslaget. 

Vidare diskuteras kompetensförsörjningen av yrkesgrupperna 
sjuksköterskor och läkare i avsnitt 9.5.3. Utredningen konstaterar 
att förslagen sannolikt kommer att leda till omfördelningar av 
befintliga resurser till patienter i kommunal primärvård, men gör 
inga uppskattningar av omfattningen av förslagens effekter gällande 
sådana omfördelningar eller ökade resursbehov. Detta gör det svårt 
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Särskilda yttranden SOU 2022:41 

att bedöma i vilken omfattning förslagen skulle påverka kompetens-
försörjningen inom nämnda yrkesgrupper. En ansats till att upp-
skatta omfattningen av dessa effekter hade behövts för att kunna ta 
ställning till hur väl förslagen skulle bidra till att förbättra situatio-
nen och till priset av vilka potentiella risker och kostnader. Förslagen 
kommer styra om vårdresurser mot en viss patientgrupp och vård-
nivå, vilket kan få betydande konsekvenser för kompetensförsörj-
ningen inom vården i stort. 

Sammantaget är det svårt att se hur en ökad detaljreglering gäl-
lande tillgång på medicinsk kompetens inte skulle leda till behov av 
ökad bemanning för att leva upp till kraven, och därmed ökade kost-
nader för kommunerna samt utmaningar med kompetensförsörjning 
för både kommuner och regioner. Det saknas även analys av hur 
förslagen kan påverka kommuner av olika storlek. Utan en uppskatt-
ning av effekternas omfattning är det svårt att fullt ut överblicka och 
bedöma konsekvenserna av dessa förslag. 

Linnea Englund Davidsson, 
Departementssekreterare, Finansdepartementet 
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Bilaga 1 

Kommittédirektiv 2020:142 

En äldreomsorgslag 

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2020 

Sammanfattning 

En särskild utredare får i uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. 
Begreppet äldreomsorg behöver definieras och verksamheten ges ett 
tydligare uppdrag och innehåll. Den pågående covid-19-pandemin 
har visat att patientsäkerheten inom den kommunala vården brister. 
Utredaren får vidare i uppdrag att överväga och lämna förslag på hur 
den medicinska kompetensen kan stärkas i verksamheten samt, vid 
behov, på den kommunala ledningsnivån. Målsättningen är att åstad-
komma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och att tyd-
liggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa till-
gången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom 
äldreomsorgen. 

Utredaren ska bl.a.: 

– föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen 
(2001:453) med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om 
äldre och som bl.a. innehåller bestämmelser om en nationell 
omsorgsplan, 

– överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till 
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. 
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Bakgrund 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen utgör en del av socialtjänsten vilken i huvudsak 
regleras i socialtjänstlagen, förkortad SoL. Begreppet äldreomsorg 
saknar legal definition men i den officiella statistiken redovisas bl.a. 
hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, matdistribution, ledsag-
ning, dagverksamhet, korttidsplats, boendestöd, avlösning av an-
höriga och annat bistånd. Äldre personer kan därutöver ha andra 
insatser som inte är relaterade till åldrandet. 

Det är kommunen som är huvudman för äldreomsorgen. Det 
innebär att det är kommunerna som är ansvariga för vilka insatser 
som äldre beviljas och också för att insatserna är av god kvalitet 
(3 kap. 3 § SoL). Det ska finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fort-
löpande utvecklas och säkras. Kommunernas huvudmannaansvar 
gäller oavsett om omsorgen bedrivs i kommunens egen regi eller om 
den har överlämnats till en enskild utförare. 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med både skyldigheter 
för kommunen och rättigheter för den enskilde. Lagen ska ge kom-
munerna ett förhållandevis stort utrymme vid tillämpningen och 
möjliggöra anpassning till lokala förutsättningar. Den ska också ge 
frihet vid val av tillvägagångssätt och möjliggöra hänsynstagande till 
den enskildes behov och önskemål. 

Hälso- och sjukvård 

De lagar som reglerar hälso- och sjukvården ställer den enskildes 
behov av vård och omsorg i centrum. En god vård ska kunna ges 
överallt där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, såväl i ordi-
närt som särskilt boende. Precis som alla andra medborgare ska äldre 
med äldreomsorgsinsatser ges en sammanhängande, jämlik och till-
gänglig hälso- och sjukvård med hög patientsäkerhet. Utgångspunk-
ten för hälso- och sjukvården ska vara den enskildes individuella 
behov och förutsättningar, inte dennes ålder. 

Regionernas respektive kommunernas ansvar för hälso- och sjuk-
vård följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL. 
Det övergripande ansvaret åligger regionerna, inklusive det fulla an-

686 



182/22 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - KS2022/1493-2 Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer : Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss

    

 

         
          

        
  

       
      

           
         

 

      
       

          
    

      
          

            
            
        

 
        
       

       
       

 

  

        
        

        
        

  
          

      
     

     

SOU 2022:41 Bilaga 1 

svaret för insatser från läkare. Kommunernas ansvar är begränsat till 
insatser upp till och med sjuksköterskenivå och innefattar bl.a. hälso-
och sjukvård åt äldre personer i särskilt boende, personer med funk-
tionsnedsättning och i dagverksamhet. 

De allra flesta kommuner har därutöver tecknat avtal med sin 
region om att överta regionens ansvar för den så kallade hemsjukvår-
den. Hemsjukvård kan ges i både ordinärt och särskilt boende och 
omfattar såväl medicinska insatser och rehabilitering som omvårdnad. 

Behov av utvecklingsarbete 

Cirka 20 procent av Sveriges befolkning är 65 år och äldre. Andelen 
varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Antalet personer 
80 år och äldre är i dag 534 000 personer. Antalet förväntas enligt 
Statistiska centralbyrån att öka till cirka 806 000 personer 2030. 

Svensk äldreomsorg ska vara trygg och säker. I det ingår att äldre 
ska veta och kunna förutse vilket stöd och vilken hjälp man kan få 
och när i livet man kan få den. Den vård och omsorg som ges ska 
vara av god kvalitet och ges utifrån den äldres behov. Det kräver 
vård- och omsorgsprofessioner med rätt förutsättningar att utföra 
sitt arbete. 

Utbrottet av covid-19 har tydliggjort svagheter inom svensk äldre-
omsorg. Det handlar bland annat om brister i samordning mellan 
huvudmän, låg personalkontinuitet och för liten tillgång till personal 
med rätt kompetens. Äldreomsorgen behöver långsiktigt förstärkas 
med ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll. 

Coronakommissionen 

Regeringen tillsatte den 30 juni 2020 en kommitté i form av en kom-
mission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa 
spridningen av sjukdomen covid-19 (dir. 2020:74). Kommittén har 
antagit namnet Coronakommissionen (S 2020:09). I uppdraget ingår 
att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas 
och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus 
som orsakar covid-19 och spridningens effekter liksom att göra en 
internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder 
som vidtagits. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 
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2022. Två delredovisningar ska lämnas. I den första delredovisningen, 
som lämnades den 15 december 2020 i ett delbetänkande, analyseras 
och utvärderas smittspridningen inom vård och omsorg om äldre. 
Den andra delredovisningen ska göras senast den 31 oktober 2021. 

I Coronakommissionens delbetänkande Äldreomsorgen under 
pandemin (SOU 2020:80) konstateras att den svenska strategin att 
skydda de äldre har misslyckats. Orsaken till att äldreomsorgen var 
illa rustad för hantera en pandemi härleder kommissionen till vad de 
anser är sedan länge välkända strukturella brister. Trots åtgärder från 
regeringen och statliga myndigheter under våren 2020 för att minska 
smittspridning i äldreomsorgen, bedömer kommissionen att dessa 
åtgärder var sena och i flera avseenden otillräckliga. De brister kom-
missionen pekar på handlar bl.a. om otillräcklig bemanning och kom-
petens, otillräcklig medicinsk kompetens och tillgång till medicinsk 
utrustning samt problem kring skyddsutrustning och provtagnings-
kapacitet. Kommissionen bedömer vidare att gällande regelverk inte 
är tillräckligt eller tillräckligt tydligt, bl.a. vad gäller möjligheterna 
att vidta smittskyddsåtgärder, och att det måste säkerställas att det i 
äldreomsorgen finns lagliga möjligheter att vidta de åtgärder som 
krävs i extraordinära situationer. 

Coronakommissionen vänder sig i sina bedömningar till såväl riks-
dagen och regeringen som arbetsgivare, huvudmän och myndigheter. 
Enligt kommissionen bör bl.a. kommuner få möjlighet att anställa 
läkare, arbetsmiljön och anställningsvillkoren inom äldreomsorgen 
förbättras samt tillgången till sjuksköterske- och läkarkompetens öka. 

Uppdraget att förslå en äldreomsorgslag 

Socialtjänstens insatser riktade mot äldre personer är reglerade på 
flera olika sätt vad gäller mål, syfte och kvalitet. I socialtjänstlagen 
saknas dock en lagstadgad definition av vad äldreomsorg är. För äldre 
personer kan det leda till att det blir otydligt vad de kan förvänta sig 
av äldreomsorgen. Det handlar dels om huruvida det stöd och den 
hjälp som tillhandahålls motsvarar de behov av vård och omsorg som 
man har, dels att veta och kunna förutse vilket stöd och vilken hjälp 
man kan få. 

Lagstiftningen är övergripande och kan uppfattas som otydlig. 
Det saknas nationella riktlinjer om vilka grundläggande krav som äldre-
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omsorgen ska utgå ifrån. Det innebär en risk för att kommunerna 
tillämpar lagen olika. 

Frågan om att särreglera äldreomsorgen har tidigare varit under 
utredning. Utredningen Framtidens socialtjänst har haft regeringens 
uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen. I uppdraget ingick 
också att analysera och beakta vilken funktion en särreglering för 
äldre skulle kunna ha. I augusti 2020 överlämnade utredningen sitt slut-
betänkande Hållbar socialtjänst – En socialtjänstlag (SOU 2020:47). 
Där anför utredningen att det för den socialt inriktade äldreom-
sorgen finns flera fördelar med en fortsatt reglering i socialtjänst-
lagen och att det därför bör vara grunden för det fortsatta arbetet 
med äldreomsorgens reglering. Vad en särlagstiftning för äldreom-
sorgen skulle innebära berodde dock på hur en sådan lag utformas, 
t.ex. när det gäller vilka personer och insatser som lagen skulle om-
fatta. Utredningen ansåg att ett fortsatt arbete behövdes för att se 
över frågan. Det gäller särskilt frågor om kontinuitet, personalens 
förutsättningar, likvärdighet och konkreta förutsättningar för sam-
verkan mellan huvudmän och verksamheter. 

Flera statliga utredningar och myndighetsrapporter har visat på 
att vården och omsorgen om äldre brister och att den inte är sam-
manhållen. En äldre person i behov av vård- och omsorgsinsatser har 
oftast nedsatt förmåga att själv samordna sin vård och omsorg. Det 
finns därmed en risk att äldre personer inte får sina behov tillgodo-
sedda. För att komma till rätta med detta behöver det tas ett samlat 
grepp om de vård- och omsorgsinsatser som erbjuds till äldre. Det 
är viktigt att åtgärda de brister som finns i dagens system för att på 
så vis skapa förutsättningar för en mer sammanhållen äldreomsorg 
där såväl hälso- och sjukvård som omsorg ingår. Frågan om huvud-
mannaskap har dock utretts flera gånger och bedömningen är att en 
ändrad ansvarsfördelning skulle leda till oklarhet mellan kommuner 
och regioner. 

Spridningen av sjukdomen covid-19 inom äldreomsorgen har syn-
liggjort brister i verksamheterna. Konsekvenserna av brister i samord-
ning mellan hälso- och sjukvård och äldreomsorg, personalkontinuitet 
och rätt kompetens hos personalen har blivit tydliga. Äldreomsorgen 
har en hög andel timanställda och det förekommer ofta att chefer 
leder stora arbetsgrupper. Tillsammans med svårigheter att rekrytera 
utbildade undersköterskor och sjuksköterskor gör detta verksam-
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heten sårbar för påfrestningar och innebär risker för patientsäker-
heten och kvaliteten i omsorgen. 

Att personal med rätt kompetens utför arbetsuppgifterna är 
avgörande för att den äldre ska få trygg och säker vård och omsorg. 
Det är också viktigt för den äldre att ha möjlighet att få vård och 
omsorg av samma personal då det skapar trygghet och möjlighet att 
skapa en ömsesidig relation. Kontinuiteten kan också ha betydelse 
för bemötandet av den äldre. Det bör vara tydligt vilka mål, krav och 
förväntningar som omger äldreomsorgens uppdrag. För att åtgärda 
de brister som tydliggjordes under pandemins inledande skede är det 
viktigt att beakta de grundläggande orsakerna bakom bristerna. 

För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka förtro-
endet för äldreomsorgen behöver behovet av nationella åtgärder ses 
över. Äldreomsorgen ska även fortsättningsvis utgöra en del av kom-
munernas socialtjänst. Det innebär att äldreomsorgen även framöver 
omfattas av de övergripande mål och andra bestämmelser som gäller 
för socialtjänsten. Bland annat gäller det respekten för självbestäm-
mande och integritet, krav på planering, kvalitet och utformande av 
insatser samt rätten till bistånd och möjligheten att överklaga beslut 
som går den enskilde emot. Regeringen anser att styrningen av 
myndigheter ska baseras på tillit. En utgångspunkt för utredaren ska 
därför vara att lagen ger kommunerna bra förutsättningar att till-
varata medarbetarnas kompetens och att utveckla verksamheten. 

Utredaren ska därför: 

– föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen och 
reglerar vård och omsorg till äldre, 

– definiera begreppet äldreomsorg och vilka som omfattas av lagen. 

Uppdraget att lämna förslag om en nationell omsorgsplan 

Socialtjänstlagen ger kommunerna ett stort utrymme att anpassa 
verksamheten efter lokala behov. Socialtjänstlagens ramlagskaraktär 
och den kommunala självstyrelsen är i grunden bra och bör värnas. 
Utformningen av och kvaliteten inom äldreomsorgen skiljer sig dock 
åt över landet. Regeringen ser därför behov av att förtydliga äldre-
omsorgens uppdrag och innehåll i syfte att öka den nationella lik-
värdigheten och stärka den äldres ställning. 
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Tidigare utredningsförslag för äldreomsorgen har handlat om att 
samverkan mellan kommuner och regioner måste fungera för att den 
äldre ska få sina behov tillgodosedda. Personalens kompetens är också 
grundläggande. För att insatserna ska utföras med rätt kompetens 
och på ett så välfungerande sätt som möjligt behöver det finnas per-
sonal med rätt kompetens att rekrytera, en organisering av verksam-
heten och ett ledarskap som är tydligt och tillgängligt för medarbetarna. 

En modell som lagstiftaren använt för att tydliggöra skolans upp-
drag och för att skapa strukturer för mål- och kvalitetsuppföljning 
är ordningen med läroplaner. Enligt 1 kap. 11 § skollagen (2010:800) 
ska det finnas läroplaner för varje skolform som anger utbildningens 
värdegrund och uppdrag. 

Läroplanen ska också ange mål och riktlinjer för verksamheten. 
Regeringen har beslutat om förordningar om läroplaner för respek-
tive skolform. 

Regeringen bedömer att en liknande modell kan bidra till en lång-
siktig förbättring av och en höjd kvalitet inom äldreomsorgen. En 
nationell omsorgsplan kan tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och 
främja likvärdighet över landet. I en omsorgsplan skulle innehållet i 
äldreomsorgen bl.a. kunna preciseras när det gäller ansvar, mål, värde-
grund, kvalitet, anhörigstöd och riktlinjer samt samverkan mellan 
huvudmännen. 

Med en omsorgsplan ges tillsynsmyndigheten, Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), en möjlighet att granska kommuner och 
andra utförare i förhållande till vad som anges i omsorgsplanen. Det 
blir också möjligt för regeringen att utvärdera och vid behov revidera 
omsorgsplanen. 

Utredaren ges i uppdrag att föreslå bestämmelser som reglerar en 
ordning för en nationell omsorgsplan. Regeringen avser sedan att ge 
relevant myndighet i uppdrag att precisera och utforma förslag på 
innehållet i omsorgsplanen. Möjligheten till lokal anpassning ska 
värnas. 

Utredaren ska därför: 

– i äldreomsorgslagen föreslå bestämmelser som reglerar en ord-
ning för en nationell omsorgsplan, 

– vid utformningen av bestämmelserna om omsorgsplanen ta ut-
gångspunkt i socialtjänstlagens bestämmelser om värdegrund, an-
svar, mål och kvalitet samt om samverkan mellan huvudmän, 
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– lämna förslag på områden som en nationell omsorgsplan bör om-
fatta. 

Utredaren ska vid genomförandet av uppdraget särskilt överväga för-
och nackdelar med att införa en nationell omsorgsplan och då sär-
skilt beakta hur den kommunala självstyrelsen påverkas. 

Uppdraget att stärka tillgången till medicinsk kompetens 

Behovet av medicinsk kompetens 

Behovet av att stärka äldreomsorgen handlar inte minst om tillgången 
till medicinsk kompetens IVO konstaterar i en tillsyn av vård och 
omsorg till äldre under covid-19-pandemin (publicerad 2020-11-24) att 
det finns allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård 
och behandling av personer på särskilda boenden för äldre. Tillsynen 
som IVO har genomfört riktar sig mot regioner och privata verk-
samheter med ansvar för läkarinsatser vid särskilda boenden för 
äldre. Syftet med tillsynen var att granska om äldre som bor på sär-
skilt boende har fått vård och behandling utifrån den enskildes be-
hov vid misstänkt eller konstaterad covid-19 och att ta reda på om 
det funnits förutsättningar för att de som inte bedöms vara i behov 
av sjukhusvård har fått adekvat vård och behandling på det särskilda 
boendet. Tillsynen har utgått från de 1 700 särskilda boenden som 
finns i IVO:s omsorgsregister. IVO har gått vidare med en fördjupad 
granskning av 98 boenden. IVO gör bedömningen att ingen av 
landets 21 regioner har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en 
individuellt behovsanpassad vård och behandling för äldre i särskilt 
boende. IVO konstaterar bl.a. att ungefär en femtedel av personerna 
på de 98 av IVO granskade särskilda boendena inte har fått någon 
individuell läkarbedömning och att äldre på de granskade boendena 
och deras närstående inte fått information och gjorts delaktiga vad 
gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19. 
Inte heller har, på de granskade boendena, ställningstagande om och 
genomförande av vård i livets slutskede skett i enlighet med gällande 
regelverk och Socialstyrelsens riktlinjer. 

Coronakommissionen konstaterar i sitt delbetänkande Äldreom-
sorgen under pandemin (SOU 2020:80) att äldreomsorgstagarnas 
medicinska behov har ökat sedan tiden för Ädel-reformen. Vidare 
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konstaterar kommissionen att bemanningen med medicinskt ut-
bildad personal trots detta är låg, bl.a. vad gäller sjuksköterskor. Ofta 
finns en sjuksköterska på dagtid vardagar med ansvar för cirka 30 om-
sorgstagare och en sjuksköterska med ansvar för ett större antal 
boende på kvällar och helger. Kommissionen refererar till att några 
studier har identifierat ett tydligt samband mellan andelen sjukskö-
terskor och utbrottens omfattning. Ju högre andel sjuksköterskor, 
desto lägre risk för smitta och dödsfall. 

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård är huvudsakligen vård 
som ges på primärvårdsnivå. Primärvård är således ett ansvar för både 
regioner och kommuner. I regeringens proposition Inriktningen för en 
nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform (prop. 2019/20:164) 
lägger regeringen fast tre övergripande mål för inriktningen. Dessa 
är: målet att tillgängligheten till primärvården ska öka, målet en mer 
delaktig patient och en personcentrerad vård samt målet att kon-
tinuiteten i primärvården ska öka. I propositionen slår regeringen 
fast att samverkan mellan huvudmännen är en central förutsättning 
för att en utveckling av den nära vården och en reformering av pri-
märvården ska kunna genomföras. Vidare lämnar regeringen bl.a. 
förslag om ett grunduppdrag för primärvården som ska gälla för de 
verksamheter som utgör primärvård i både regioner och kommuner. 
I propositionen betonar regeringen vikten av att primärvården orga-
niseras så att det skapas förutsättningar för att alla som vill ha en fast 
läkarkontakt ska kunna få en sådan. För personer med komplexa 
behov, såsom multisjuka äldre eller personer med kroniska sjuk-
domar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt 
vara extra stort. När den äldre har behov av både vård och omsorg 
måste vården och omsorgen samordnas. Att någon är föremål för 
omsorg innebär inte att denne har mindre behov av hälso- och sjuk-
vård. För att detta ska kunna göras bedömer regeringen att det kom-
mer att krävas en större och mer direkt tillgång till sjuksköterskor 
och läkare i kommunal hälso- och sjukvård, såväl för äldre på särskilt 
boende som för äldre i ordinärt boende. En uppsplittring mellan 
kommunal och regional hälso- och sjukvård måste dock undvikas. 
Äldre personer med komplexa vårdbehov har inte sällan behov av 
flera olika medicinska specialiteter: allmänmedicin, internmedicin, 
psykiatri, geriatrik med flera. Detta innefattar även specialistsjuk-
sköterskor med kompetenser inom bl.a. geriatrik, hjärtsjukvård, 
demens, diabetes och palliativ vård. Dessutom har oftast de äldre 
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personerna behov av omfattande omsorgsinsatser. Samordning av 
vård och omsorg blir därmed än viktigare. 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar flera legiti-
merade professioner. Kommunerna får bl.a. anställa sjuksköterskor 
men får som huvudregel inte anlita behandlande läkare. I stället är 
regionerna skyldiga att avsätta de läkarresurser som behövs för att 
enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i bland annat 
särskilt boende och inom hemsjukvården i de fall som denna över-
tagits av kommunen. Detta förhållande regleras genom avtal mellan 
huvudmännen. Först om regionen inte uppfyller sina skyldigheter 
att tillhandahålla läkare enligt avtal, har kommunen rätt att på egen 
hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader från regionen. 
Kommunerna har dock alltid möjlighet att anställa eller anlita läkare 
i stabs- eller ledningsfunktion som stöd i till exempel planering eller 
utbildning. 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har i 
sitt betänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso-
och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) lyft fram att det är viktigt att 
betona och förtydliga att den hälso- och sjukvård som utförs i hem-
met omfattas av samma kvalitetskrav, behov av resurssättning och 
kompetensbehov som övrig hälso- och sjukvård, och att det enda 
som särskiljer den är platsen som vården utförs på. Som ett led i detta 
har utredningen bl.a. föreslagit att begreppet hemsjukvård ersätts 
med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet. Tydliggörandet syftar 
till att skapa förutsättningar för personcentrerad vård över huvud-
mannagränserna, till nytta för dem med störst och mest komplexa 
behov av insatser från båda huvudmännen. Utredningens förslag 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

Regeringen gav i mars 2019 ett uppdrag till Socialstyrelsen om att 
stärka stödet till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården 
med utgångspunkt i en åtgärdsplan som Socialstyrelsen tidigare redo-
visat (S2019/01225). Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2021. 

Regeringen bedömer att det behövs ytterligare insatser för att 
tillgodose äldres behov av en fungerande och säker vård och omsorg. 
Den regionala och den kommunala hälso- och sjukvården behöver 
komma närmare äldreomsorgen och finnas till hands såväl för hälso-
främjande insatser som för sjukvård så snart behov uppstår. 

För att kunna uppnå detta behöver tillgången till medicinsk kom-
petens stärkas inom äldreomsorgen. Det kan dels handla om att stärka 
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och öka sjuksköterske- och läkarmedverkan inom äldreomsorgen 
för de äldre i behov av hälso- och sjukvård, dels om att säkerställa att 
äldre i särskilt boende kan få ta del av god och säker hälso- och 
sjukvård i sin bostad när behov uppstår. Ett sätt att åstadkomma 
detta kan vara att en kommunal sjuksköterska vid ett äldreboende 
ska kunna tillkalla läkare närhelst det bedöms behövligt. För att en 
sådan ordning ska vara genomförbar torde det vara aktuellt för sär-
skilda boenden att ha tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Till-
gången till sjuksköterskor dygnet runt torde även vara en viktig 
förutsättning för medicinska insatser i form av exempelvis dropp 
och syrgas. Genom en ökad medicinsk kompetens kan övrig perso-
nal ges möjlighet till stöd och handledning vid medicinsk behand-
ling. Regeringen anser också att kommunernas behov av större 
geriatrisk kunskap är en viktig fråga som behöver adresseras. 

Brister i läkarmedverkan bör kunna lösas genom förbättrad sam-
verkan mellan regioner och kommuner och en mer samordnad vård 
och omsorg. Det handlar om bättre tillgänglighet, att avsätta till-
räcklig med tid för läkare, en ökad kontinuitet och ett utvecklat 
teamarbete. Enligt Coronakommissionen är bilden av hur läkarinsat-
ser har fungerat under våren varierad mellan olika kommuner och 
boenden, från stor nöjdhet till skarp kritik. Det kan ifrågasättas om 
den nuvarande uppdelningen mellan kommun och region är ända-
målsenlig när det kommer till läkaransvaret. Äldreomsorgen är i dag 
beroende av regionerna och deras prioriteringar för sådana medi-
cinska bedömningar som bara en läkare kan göra. Med en egen möj-
lighet att tillhandahålla läkarinsatser kan det finnas möjlighet för 
kommunerna att ta ett större ansvar. En sådan ordning får dock inte 
innebära att det skapas nya huvudmannagränser och otydlighet kring 
vem som är ytterst ansvarig för att säkerställa tillgången till läkare 
och för att säkra en god och jämlik vård. Coronakommissionen på-
pekar också att det i alla händelser är angeläget att regionerna säker-
ställer att äldreomsorgen får tillgång till de läkarresurser den behöver. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) 

Inom det verksamhetsområde där kommunen bestämmer ska det 
finnas sjuksköterskor med ett särskilt medicinskt ansvar, så kallade 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). Om ett verksamhetso-
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mråde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut, arbets-
terapeut eller sjukgymnast fullgöra de uppgifter som åligger en medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska. Han eller hon kan då kallas medi-
cinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Det ska finnas minst en 
MAS i varje kommun. Något motsvarande krav finns inte för MAR. 
Ett verksamhetsområde kan vara geografiskt eller vara en viss upp-
gift, t.ex. all fysioterapi vid kommunens särskilda boenden för äldre. 

En kommun får enligt 15 kap. 1 § HSL sluta avtal med någon annan 
om att utföra sådan hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar 
för. Även när sådan hälso- och sjukvård enligt avtal utförs av någon 
annan gäller kommunens grundläggande hälso- och sjukvårdsansvar 
som sjukvårdshuvudman. Det förekommer bl.a. att privata utförare 
har en egen anställd MAS och MAR eller att de använder kommunens 
MAS och MAR. 

Vilken roll har MAS? 

HSL:s beskrivning av funktionen MAS är på en övergripande nivå. 
Den omständigheten att det finns MAS i den kommunala hälso- och 
sjukvården och att de har ett särskilt ansvar, innebär inte att ansvar 
fråntas andra. Precis som i andra hälso- och sjukvårdsverksamheter 
har sjukvårdshuvudmannen, vårdgivaren, verksamhetschefen och 
hälso- och sjukvårdspersonalen alla sitt ansvar. Vårdgivarens mest 
grundläggande ansvar är att planera, leda och kontrollera verksam-
heten så att kravet på god vård upprätthålls (3 kap. 1 § PSL). 

Hur man väljer att arbeta med de olika områdena skiljer sig mellan 
olika kommuner och även hur man prioriterar mellan de olika upp-
gifterna. MAS ansvar beskrivs av kommunerna som brett. Det inne-
håller både proaktivt kvalitetsarbete och reaktiv kvalitetsuppföljning 
och tillsyn. 

Finns det behov av medicinskt ledningsansvariga läkare? 

MAS har ett långtgående ansvar för kvaliteten och säkerheten i den 
kommunala hälso- och sjukvården. Han eller hon har inget primärt 
ansvar för vården av en enskild patient men kan ingripa i enskilda fall 
och bestämma över vården. MAS är en viktig resurs i planeringen av 
kommunens hälso- och sjukvård. Trots MAS roll och uppdrag visar 
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granskning av äldreomsorgen att länken mellan hälso- och sjuk-
vården och omsorgen inte alltid fungerar. MAS lämnas inte sällan 
ensam med svåra medicinska bedömningar och beslut. Brister i äldre-
omsorgens tillgång till hälso- och sjukvård föranleder frågan om 
huruvida kommunerna skulle kunna dra nytta av en ytterligare medi-
cinsk ansvarsnivå. En sådan funktion skulle dels kunna vara en länk 
till den regionala hälso- och sjukvården och de regionala stabsläkarna, 
dels vara en sammanhållande länk för MAS och MAR och övrig 
hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunen. En sådan funktion 
skulle även kunna bedöma de medicinska konsekvenserna av strate-
giska beslut samt prioritera resurser utifrån medicinska behov. Syftet 
skulle vara att stärka den medicinska kompetensen i kommunerna. 
Coronakommissionen lyfter i sitt delbetänkande (SOU 2020:80) att 
kommunerna behöver bli bättre kravställare gentemot regionerna i 
fråga om tillgången till läkarinsatser. Genom att inrätta en funktion 
med medicinskt ledningsansvarig läkare kan kommunernas planering 
av hälso- och sjukvården, bedömning av behov och begäran om läkar-
insatser från regionerna samt patientsäkerhetsarbetet förstärkas. 
Funktionen kan också, tillsammans med MAS, fylla en roll i kom-
munernas krisledningsarbete. Det finns i dagsläget ingenting som 
förbjuder kommuner att ha en sådan funktion. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

För att täcka framtidens behov av insatser behöver kommuner och 
regioner satsa på hållbara lösningar som bidrar till äldres hälsa och 
som samtidigt är samhällsekonomiskt lönsamma. Forskning visar att 
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser är en bety-
dande del av en sådan lösning. Det finns god evidens för att hälso-
främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kan bidra till 
bättre hälsa hos den enskilde. Att tidigt erbjuda personcentrerad 
rehabilitering i hemmet kan resultera i att äldre personer behåller sin 
självständighet längre och att behovet av mer omfattande hemtjänst-
insatser och särskilt boende kan skjutas på framtiden. Utöver indi-
viduella vinster för äldre kvinnor och män visar studier att hälso-
främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser är god eko-
nomi för kommunen. Flera studier genomförda i Sverige och Norge 
visar att upp emot 70 procent av alla som söker hemtjänst kan klara 
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sig helt på egen hand eller med mindre insatser efter att de fått per-
soncentrerad rehabilitering. 

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun avseende reha-
bilitering är dock otydlig och varierar mellan olika kommuner och 
regioner. Generellt ska regionen ansvara för den rehabilitering som 
ordineras från den specialistvård som patienten behöver medan kom-
munen har ansvar för den rehabilitering som de patienter får som 
inte behöver specialistvård. Behoven har förändrats eftersom kortare 
vårdtider och snabbare utskrivning från sjukhus lett till att mer 
rehabilitering behöver ske i hemmet. Det bedrivs redan i dag avan-
cerad vård och rehabilitering i hemmet där samverkan mellan olika 
vårdnivåer och professioner behöver stärkas för att säkerställa en 
god och patientsäker vård. Här kan en MAR ha viktig roll att fylla. 

Uppdraget som MAR regleras i hälso- och sjukvårdslagen (11 kap. 
4 § HSL) som beskriver att för verksamhetsområden som huvudsak-
ligen omfattar rehabilitering, får arbetsterapeut eller fysioterapeut 
fullgöra uppgifter som annars åligger MAS. I dag är det valfritt för 
kommunerna om de vill anställa en MAR. År 2019 hade cirka 80 kom-
muner en anställd MAR. En MAR säkerställer att det finns en jämlik 
tillgång på hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande åtgärder 
av hög kvalitet i kommunen och behöver därför ges goda förutsätt-
ningar för att fullgöra sitt ansvar. 

Såväl MAS som MAR kan fungera som en länk mellan hälso- och 
sjukvårdsverksamheterna och den kommunala ledningen av hälso-
och sjukvården. Med det ökade behovet av hälso- och sjukvård till 
äldre och inom äldreomsorgen följer även ett ökat behov av rehabi-
litering. Tillgången till och utformningen av hälsofrämjande och pre-
ventiva åtgärder kommer också att ha mycket stor betydelse. 

Närmare om uppdraget 

Mot bakgrund av ovanstående får utredaren i uppdrag att göra följande: 

– Föreslå en ändamålsenlig reglering och lämna de förslag som krävs 
för att reglera tillgången till medicinsk kompetens i särskilt bo-
ende samt för hemsjukvården. I uppdraget ingår att överväga och 
ta ställning till om det finns behov av och är ändamålsenligt att ha 
tillgång till läkare och sjuksköterskor dygnet runt i särskilt boende 
och, om det finns ett sådant behov, lämna de förslag som krävs. 
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– Föreslå en ändamålsenlig reglering och lämna de förslag som 
krävs för att stärka tillgången till medicinsk kompetens till de verk-
samheter som utför vård och omsorg till äldre genom hemtjänst. 

– Överväga och ta ställning till om det finns behov av och är ända-
målsenligt att ge kommuner möjlighet att utföra läkarinsatser 
och, om det finns ett sådant behov, lämna de förslag som krävs 
för att reglera en sådan ordning. 

– Överväga och ta ställning till om det finns behov av och är ända-
målsenligt att inom den kommunala hälso- och sjukvården införa 
krav på medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) med över-
gripande medicinskt ansvar för den kommunala hälso- och sjuk-
vården och, om det finns ett sådant behov, lämna de förslag som 
krävs för att reglera en sådan funktion. 

– Överväga och ta ställning till om det finns behov av och är ända-
målsenligt att det inom varje kommun ska finnas en medicinskt 
ansvarig för rehabilitering (MAR) på samma sätt som det i dag 
finns krav på medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om det 
finns ett sådant behov ska utredaren lämna de förslag som krävs 
för att reglera en sådan funktion. 

– Lämna nödvändiga författningsförslag inom ramen för hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen. 

Utredaren ska vid genomförandet av uppdraget särskilt ta hänsyn till 
och se till konsekvenserna av förslagen för kommuner av olika storlek. 

Konsekvensbeskrivningar 

Om förslagen påverkar kostnader eller intäkter för staten, kommuner 
eller regioner ska utredaren beräkna och redovisa dessa kostnader 
och konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474). 

Den kommunala självstyrelsen utgör grunden för skötseln av alla 
kommunala angelägenheter som bestäms i lag (14 kap. 2 § reger-
ingsformen). En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör 
enligt 14 kap. 3 § regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvän-
digt med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Påverkar något 
av förslagen som utredaren lämnar den kommunala självstyrelsen ska 
utredaren särskilt redovisa dessa konsekvenser och de särskilda av-
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vägningar som enligt utredarens mening motiverar att inskränk-
ningen görs. Om flera möjligheter finns för att nå samma mål, ska 
utredaren föreslå den som innebär den minst långtgående inskränk-
ningen i den kommunala självstyrelsen. 

I konsekvensanalysen ingår att bedöma om den föreslagna regler-
ingen överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden om 
mänskliga rättigheter samt analysera förslagen utifrån bestämmelser 
om förbud mot diskriminering. 

Utredaren ska genomgående anlägga ett jämställdhetsperspektiv 
i analyser och förslag. Analyserna ska omfatta konsekvenser såväl för 
den äldre som för anhöriga samt för personal inom berörda yrkes-
grupper. Konsekvenser för kompetensförsörjningen av yrkesgruppen 
läkare och sjuksköterskor ska analyseras. 

Arbetets genomförande, kontakter och redovisning av uppdraget 

Arbetet ska präglas av ett inkluderande arbetssätt. Utredaren ska 
samråda med de statliga myndigheter, nationella samordnare och på-
gående utredningar som berörs av förslagen. Utredaren ska även sam-
råda med Sveriges Kommuner och Regioner samt företrädare för ett 
antal kommuner och regioner. 

Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren beakta tidigare 
utredningars kartläggnings- och analysarbete som är av betydelse för 
utredningsuppdraget. 

Regioner och kommuner samt organisationer som berörs av ut-
redningen, däribland företrädare för de nationella minoriteterna, ska 
ges tillfälle att bidra med kunskap och möjlighet att framföra syn-
punkter under utredningens gång. 

Utredaren ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdeparte-
mentet) informerat om sitt arbete och regelbundet presentera för-
slag och resultat av arbetet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. 

(Socialdepartementet) 
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Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

 

 1. Förbättrade åtgärder när barn  
misstänks för brott. Ju.

 2. En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. Sveriges tillgång till vaccin mot 
covid-19 – framgång genom samarbete 
och helgardering. S.

 4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda 
livsinkomster. A.

 5. Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut 
vid förhandsprövning. Ku.

 6. Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. S.

 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
M.

 8. Rätt och rimligt för statligt anställda. 
Fi. 

 9. Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? Fi. 

 10. Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. S.

 11. Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. S.

 12. Startlån till förstagångsköpare 
av bostad. Fi.

 13. Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt miljö-
styrande system. Fi.

 14. Sänk tröskeln till en god bostad. Fi.

 15. Sveriges globala klimatavtryck. M.

 16. Ett förstärkt lagstöd för utlämnande 
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet. Fö.

 17. En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. U.

 18. EU:s förordning om terrorism- 
innehåll på internet – kompletteringar 
och ändringar i svensk rätt. Ju.

 19. Utökade möjligheter att använda 
hemliga tvångsmedel. Ju.

 20. Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. Ju.

 21. Rätt för klimatet. M.

 22. Vägen till ökad tillgänglighet  
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. S.

 23. En oavvislig ersättningsrätt? Ju.

 24. Materielförsörjningsstrategi. För vår 
gemensamma säkerhet. Fö. 

 25. Nya krav på betaltjänstleverantörer att 
lämna uppgifter. Fi.

 26. Extraordinära smittskyddsåtgärder – 
en bedömning. S. 

 27. Begränsningar i möjligheterna  
för vissa aktörer att få tillstånd  
att bedriva öppenvårdsapotek. S.

 28. Vår demokrati – värd att värna varje 
dag. Volym 1 och Volym 2, Antologin 
100 år till. Ku.

 29. Inkomstskatterapporter och några 
redovisningsfrågor. Ju.

 30. Korttidsarbete under pandemin 
–  en utvärdering av stödets betydelse. 
Fi.

 31. Rätt och lätt 
– ett förbättrat regelverk för VAB. S.

 32. Ko ihmisarvoa mitathiin. Tornion-
laaksolaisitten, kväänitten ja lantalai-
sitten eksklyteerinki ja assimileerinki  
Då människovärdet mättes. Exklude-
ring och assimilering av tornedalingar, 
kväner och lantalaiset. Ku.

 33. Om prövning och omprövning 
– en del av den gröna omställningen. M.
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 34. I mål – vägar vidare  
för att fler unga ska nå målen  
med sin gymnasieutbildning. U.

 35. Tryggare i vårdyrket 
– en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska. U.

 36. Arbetslivskriminalitet 
– en definition, en inledande 
bedömning av omfattningen, 
lärdomar från Norge. A.

 37.  Stärkt arbete med att bekämpa  
bidragsbrott. Administrativt  
sanktionssystem och effektivare  
hantering av misstänkta brott. S.

 38. Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 
skydd för barns familjeliv. Del 1 och 2. 
Ju.

 39. Ett register för alla bostadsrätter. Fi.

 40. God tvångsvård – trygghet, säkerhet 
och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångs-
vård och rättspsykiatrisk vård. S.

 41. Nästa steg. Ökad kvalitet och  
jämlikhet i vård och omsorg för  
äldre personer. S. 
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Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Minska gapet. Åtgärder för minskade 
livsinkomster. [4]

Arbetslivskriminalitet 
– en definition, en inledande 
bedömning av omfattningen, 
lärdomar från Norge. [36]

Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]

Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? [9]

Startlån till förstagångsköpare av bostad. 
[12]

Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt  
miljöstyrande system. [13]

Sänk tröskeln till en god bostad. [14]

Nya krav på betaltjänstleverantörer att 
lämna uppgifter. [25]

Korttidsarbete under pandemin 
–  en utvärdering av stödets betydelse.  
[30]

Ett register för alla bostadsrätter. [39]

Försvarsdepartementet

Ett förstärkt lagstöd för utlämnande  
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet [16]

Materielförsörjningsstrategi. För vår 
gemensamma säkerhet. [24]

Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott. [1]

En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

EU:s förordning om terrorisminnehåll 
på internet – kompletteringar och 
ändringar i svensk rätt. [18]

Utökade möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel. [19]

Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. [20]

En oavvislig ersättningsrätt? [23]

Inkomstskatterapporter och några  
redovisningsfrågor. [29]

Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd 
för barns familjeliv. Del 1 och 2. [38]

Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut vid 
förhandsprövning. [5]

Vår demokrati – värd att värna varje dag. 
Volym 1 och Volym 2, Antologin 
100 år till. [28]

Ko ihmisarvoa mitathiin. Tornionlaakso-
laisitten, kväänitten ja lantalaisitten 
eksklyteerinki ja assimileerinki  
Då människovärdet mättes.  
Exkludering och assimilering av torne-
dalingar, kväner och lantalaiset. [32]

Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
[7]

Sveriges globala klimatavtryck. [15]

Rätt för klimatet. [21]

Om prövning och omprövning 
– en del av den gröna omställningen. 
[33]

Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 
– framgång genom samarbete och 
helgardering. [3]
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Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1  
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. [10]

Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. [11]

Vägen till ökad tillgänglighet  
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. [22]

Extraordinära smittskyddsåtgärder – en 
bedömning. [26]

Begränsningar i möjligheterna för vissa 
aktörer att få tillstånd att bedriva  
öppenvårdsapotek. [27]

Rätt och lätt 
– ett förbättrat regelverk för VAB. [31]

Stärkt arbete med att bekämpa bidrags-
brott. Administrativt sanktionssystem   
och effektivare hantering av  
misstänkta brott. [37]

God tvångsvård – trygghet, säkerhet och 
rättssäkerhet i pykiatrisk tvångsvård 
och rättspykiatrisk vård. [40]

Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet  
i vård och omsorg för äldre personer. 
[41]

Utbildningsdepartementet

En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. [17]

I mål – vägar vidare för att fler unga ska 
nå målen med sin gymnasieutbildning. 
[34]

Tryggare i vårdyrket 
– en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och 
 barnmorska. [35]
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From:                                 Maria Zetterström
Sent:                                  Tue, 12 Jul 2022 06:23:16 +0000
To:                                      kansli@akademssr.se; kommun@ale.se; almega.epost@almega.se; 
info@alzheimersverige.se; info@anhorigasriksforbund.se; arboga.kommun@arboga.se; 
arvika.kommun@arvika.se; medborgarcenter@botkyrka.se; burlovs.kommun@burlov.se; 
bastads.kommun@bastad.se; kommun@dalsed.se; rdr@demensforbundet.se; info@dorotea.se; 
registrator@ehalsomyndigheten.se; registrator@esv.se; kommunstyrelse@enkoping.se; 
kommun@falkenberg.se; info@famna.org; info@folkhalsomyndigheten.se; forte@forte.se; 
info@funktionsratt.se; kansli@fysioterapeuterna.se; info@socialchefer.se; 
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se; registrator@gagnef.se; regiongotland@gotland.se; 
kommunstyrelse@grums.se; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; 
kommunstyrelsen@halmstad.se; information@heby.se; kommun@hedemora.se; kommunen@hjo.se; 
registrator.vss@ivo.se; imy@imy.se; registrator@jk.se; kommunstyrelsen@jarfalla.se; 
kommun@kalmar.se; kammarrattenistockholm@dom.se; 
kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se; kommun@kiruna.se; kommun@kumla.se; Kungälvs 
kommun; kommun@landskrona.se; info@lessebo.se; kommun@lidkoping.se; 
nina.lanje@livsmedelsakademin.se; livsmedelsverket@slv.se; info@lomma.se; 
registrator@lakemedelsverket.se; kommunstyrelsen@malmo.se; registrator@mau.se; 
kommunstyrelsen@mala.se; kommunen@mellerud.se; mora.kommun@mora.se; info@mfd.se; 
registrator@vardanalys.se; kontakt@molndal.se; info@anhoriga.se; kommun@nordmaling.se; 
kommunstyrelsen@nynashamn.se; kommunstyrelsen@nassjo.se; kommun@osby.se; 
kommun@pajala.se; kundcenter@partille.se; info; ragunda.kommun@ragunda.se; 
region@regionblekinge.se; region.dalarna@regiondalarna.se; region@kronoberg.se; 
regionnorrbotten@norrbotten.se; region@skane.se; registrator.rlk@regionstockholm.se; 
justitieombudsmannen@jo.se; webb@swenurse.se; kommun@robertsfors.se; rpgkansli@rpg.org.se; 
rattvik@rattvik.se; kommun.info@sala.se; kommun@sandviken.se; kommun@skinnskatteberg.se; 
info@skpf.se; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; info@spfseniorerna.se; registrator@sbu.se; S SMER; 
registrator@statskontoret.se; kommun@stenungsund.se; registrator@su.se; 
storfors.kommun@storfors.se; kommun@strangnas.se; sundsvalls.kommun@sundsvall.se; 
info@swenurse.se; kundservice@sis.se; forbundet@kommunal.se; sls@sls.se; info@demenscentrum.se; 
kansli@arbetsterapeuterna.se; registrator@skr.se; info@slf.se; kommunstyrelsen@soderhamn.se; 
sodertalje.kommun@sodertalje.se; timra.kommun@timra.se; tabykommun@taby.se; 
kommunen@uddevalla.se; kommun@ulricehamn.se; registrator@umu.se; 
Kommunledningskontoret@uppsala.se; vadstena.kommun@vadstena.se; 
Lonerochyrkesvillkor@vision.se; info@vardforbundet.se; vannas.kommun@vannas.se; 
post@vgregion.se; kundtjanst@are.se; info@aldrecentrum.se; info@almhult.se; 
kommunledning@ornskoldsvik.se
Cc:                                      S Registrator; betankande@elanders.com
Subject:                             Remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer - Svar senast 15/11 2022
Attachments:                   Remissmissiv SOU 2022-41.pdf
Categories:                       SANDRA

 
Remiss av betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - 
Regeringen.se
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Remisslista avseende betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) 

Remissinstanser 

1          Akademikerförbundet SRR

2          Ale kommun

3          Almega vårdföretagen

4          Alzheimer Sverige

5          Anhörigas riksförbund

6          Arboga kommun

7          Arvika kommun

8          Botkyrka kommun

9          Burlöv kommun

10      Båstad kommun

11      Dals-Ed kommun

12      Demensförbundet

13      Dorotea kommun

14      E-hälsomyndigheten

15      Ekonomistyrningsverket 

16      Enköping kommun

17      Falkenberg kommun

18      Famna

19      Folkhälsomyndigheten

20      Forskningsrådet för arbetsliv hälsa och välfärd (Forte)

21      Funktionsrätt Sverige

22      Fysioterapeuterna

23      Föreningen Sveriges Socialchefer

24      Förvaltningsrätten i Linköping

25      Gagnef kommun
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26      Gotlands kommun

27      Grums kommun

28      Göteborg kommun

29      Halmstad kommun

30      Heby kommun

31      Hedemora kommun

32      Hjo kommun

33      Inspektionen för vård och omsorg

34      Integritetskyddsmyndigheten

35      Justitiekanslern

36      Järfälla kommun

37      Kalmar kommun

38      Kammarrätten i Stockholm

39      Katrineholm kommun

40      Kiruna kommun

41      Kumla kommun

42      Kungälv kommun

43      Landskrona kommun

44      Lessebo kommun

45      Lidköping kommun

46      Livsmedelsakademin

47      Livsmedelsverket

48      Lomma kommun

49      Läkemedelsverket

50      Malmö kommun

51      Malmö Universitet

52      Malå kommun

53      Mellerud kommun

54      Mora kommun
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55      Myndigheten för delaktighet

56      Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

57      Mölndal kommun

58      Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

59      Nordmaling kommun

60      Nynäshamn kommun

61      Nässjö kommun

62      Osby kommun

63      Pajala kommun

64      Partille kommun

65      Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

66      Ragunda kommun

67      Region Blekinge

68      Region Dalarna

69      Region Kronoberg

70      Region Norrbotten

71      Region Skåne

72      Region Stockholm

73      Riksdagens ombudsmän (JO)

74      Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för 
rehabilitering

75      Robertsfors kommun

76      RPG Riksförbundet för PensionärsGemenskap

77      Rättvik kommun

78      Sala kommun

79      Sandviken kommun

80      Skinnskatteberg kommun

81      SKPF Pensionärerna

82      Socialstyrelsen
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83      SPF Seniorerna

84      Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

85      Statens medicinsketiska råd (Smer)

86      Statskontoret

87      Stockholm kommun

88      Stockholms universitet

89      Storfors kommun

90      Strängnäs kommun

91      Sundsvall kommun

92      Svensk sjuksköterskeförening

93      Svenska institutet för standarder (SiS)

94      Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal)

95      Svenska läkaresällskapet

96      Svenskt demenscentrum

97      Sveriges Arbetsterapeuter

98      Sveriges Kommuner och Regioner

99      Sveriges Läkarförbund

100  Söderhamn kommun

101  Södertälje kommun

102  Timrå kommun

103  Täby kommun

104  Uddevalla kommun

105  Ulricehamn kommun

106  Umeå universitet

107  Uppsala kommun

108  Vadstena kommun

109  Vision

110  Vårdförbundet

111  Vännäs kommun
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112  Västra Götalandsregionen

113  Åre kommun

114  Äldrecentrum

115  Älmhult kommun

116  Örnsköldsvik kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 15 november 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/03277 och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.

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

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom 
parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis 
inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

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

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.
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Tony Malmborg 
Departementsråd 
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Remiss 
 
 
2022-07-12 
S2022/03277 
  
 

Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, 
Ylva Lindblom 
ylva.lindblom@regeringskansliet.se 

  

 
Remisslista avseende betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet 
och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 
(SOU 2022:41) 

Remissinstanser 
1 Akademikerförbundet SRR 

2 Ale kommun 

3 Almega vårdföretagen 

4 Alzheimer Sverige 

5 Anhörigas riksförbund 

6 Arboga kommun 

7 Arvika kommun 

8 Botkyrka kommun 

9 Burlöv kommun 

10 Båstad kommun 

11 Dals-Ed kommun 

12 Demensförbundet 

13 Dorotea kommun 

14 E-hälsomyndigheten 

15 Ekonomistyrningsverket  

16 Enköping kommun 

17 Falkenberg kommun 

18 Famna 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 8 
Webb: www.regeringen.se E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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19 Folkhälsomyndigheten 

20 Forskningsrådet för arbetsliv hälsa och välfärd (Forte) 

21 Funktionsrätt Sverige 

22 Fysioterapeuterna 

23 Föreningen Sveriges Socialchefer 

24 Förvaltningsrätten i Linköping 

25 Gagnef kommun 

26 Gotlands kommun 

27 Grums kommun 

28 Göteborg kommun 

29 Halmstad kommun 

30 Heby kommun 

31 Hedemora kommun 

32 Hjo kommun 

33 Inspektionen för vård och omsorg 

34 Integritetskyddsmyndigheten 

35 Justitiekanslern 

36 Järfälla kommun 

37 Kalmar kommun 

38 Kammarrätten i Stockholm 

39 Katrineholm kommun 

40 Kiruna kommun 

41 Kumla kommun 

42 Kungälv kommun 

43 Landskrona kommun 

44 Lessebo kommun 

45 Lidköping kommun 

46 Livsmedelsakademin 

47 Livsmedelsverket 

48 Lomma kommun 
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49 Läkemedelsverket 

50 Malmö kommun 

51 Malmö Universitet 

52 Malå kommun 

53 Mellerud kommun 

54 Mora kommun 

55 Myndigheten för delaktighet 

56 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

57 Mölndal kommun 

58 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) 

59 Nordmaling kommun 

60 Nynäshamn kommun 

61 Nässjö kommun 

62 Osby kommun 

63 Pajala kommun 

64 Partille kommun 

65 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

66 Ragunda kommun 

67 Region Blekinge 

68 Region Dalarna 

69 Region Kronoberg 

70 Region Norrbotten 

71 Region Skåne 

72 Region Stockholm 

73 Riksdagens ombudsmän (JO) 

74 Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt 

ansvariga för rehabilitering 

75 Robertsfors kommun 

76 RPG Riksförbundet för PensionärsGemenskap 

77 Rättvik kommun 
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78 Sala kommun 

79 Sandviken kommun 

80 Skinnskatteberg kommun 

81 SKPF Pensionärerna 

82 Socialstyrelsen 

83 SPF Seniorerna 

84 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

85 Statens medicinsketiska råd (Smer) 

86 Statskontoret 

87 Stockholm kommun 

88 Stockholms universitet 

89 Storfors kommun 

90 Strängnäs kommun 

91 Sundsvall kommun 

92 Svensk sjuksköterskeförening 

93 Svenska institutet för standarder (SiS) 

94 Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal) 

95 Svenska läkaresällskapet 

96 Svenskt demenscentrum 

97 Sveriges Arbetsterapeuter 

98 Sveriges Kommuner och Regioner 

99 Sveriges Läkarförbund 

100 Söderhamn kommun 

101 Södertälje kommun 

102 Timrå kommun 

103 Täby kommun 

104 Uddevalla kommun 

105 Ulricehamn kommun 

106 Umeå universitet 

107 Uppsala kommun 
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108 Vadstena kommun 

109 Vision 

110 Vårdförbundet 

111 Vännäs kommun 

112 Västra Götalandsregionen 

113 Åre kommun 

114 Äldrecentrum 

115 Älmhult kommun 

116 Örnsköldsvik kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet  

senast den 15 november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/03277 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

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

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 95/2022

Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer (Dnr KS2022/1493)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). 
Socialdepartementet önskar svar senast den 15 november 2022. Kungälvs kommun har fått 
anstånd med svar till den 16 november med anledning av tidpunkt för kommunstyrelsens 
sammanträde.

Ett nytt förslag till en äldreomsorgslag har tagits fram för att komplettera socialtjänstlagen 
och sammanfattningsvis anges bland annat i utredningen att:

- Lagen syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en 
äldreomsorg som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet.

- Utöver äldreomsorgslagen har utredningen också tagit fram förslag på hur hälso-och 
sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för 
personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och 
hjälp från äldreomsorgen. 

- Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och 
omsorgen till äldre personer. Förslagen avser också tillvarata de möjligheter som finns i 
att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst 
det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet.

Berörda verksamheter inom kommunen har tagit del av remissen och delar i likhet med flera 
av de särskilda yttrandena i remissen att utredningen redogjort för äldreomsorgens villkor 
samt beskrivit de behov och brister som äldreomsorgen och den kommunala hälso-och 
sjukvården står inför i dag, såväl som framtidens utmaningar. Mer detaljerade synpunkter 
lämnas direkt under förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer
Bilaga Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss
Bilaga Remiss av SOU 2022_41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
för äldre personer - Svar senast 15_11 2022.msg
Bilaga Remissmissiv SOU 2022-41.pdf

Förslag till Kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun har tagit del av remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – 

Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer och 
lämnar följande synpunkter:
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 Det saknas en tydlighet i förslaget till ny Äldreomsorgslag, utifrån 
socialtjänstens perspektiv, liknande den ändring som föreslås i 4 kap 4 § 
Hälso- och sjukvårdslagen ”om en verksamhetschef enligt….inte har den 
kompetens och erfarenhet som krävs för…..ska en kvalitetsansvarig för 
omvårdnad och en kvalitetsansvarig för rehabilitering utses för att stödja 
verksamheten inom kompetensområdet….saknar även samma tydlighet i 
förslaget se 11 kap 4 § ”i kommunen ska det finnas en ledningsansvarig 
som kan säkerställa huvudmannens ansvar för planering, samordning och 
uppföljning av kommunens primärvård. Det borde finnas en liknande 
utifrån uppföljning av socialtjänsten delar. 

 Den nya äldreomsorgslagen lägger ett större fokus på innehållet i hälso-
och sjukvården och inte så tydligt i den dagliga omsorgen/sociala 
perspektivet tex psykisk ohälsa, ensamhet m.m. Du har tex rätt att träffa 
en läkare men inte en kurator eller psykolog. Inte rätt till dagliga 
aktiviteter m.m. 

 Förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 
(NOK) är bra. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården arbetar inte bara inom 
äldreomsorg utan vårdar människor i alla åldrar. Det kan leda till 
svårigheter sett ur ett styrnings- och ledningsperspektiv, men också ur den 
enskilde medarbetarens perspektiv, vilket lagrum som gäller vid möte med 
patienter i det dagliga arbetet. 

 Det saknas rekommendationer kring antal patienter per legitimerad 
sjuksköterska. 

 Det kan uppstå svårigheter för kommunerna att uppfylla lagkravet att 
ledningsansvarige ska vara läkare eller sjuksköterska om denne samtidigt 
ska ha specialistkompetens. 

 Förslaget om stärkt medicinsk kompetens inom rehabilitering vill 
Kungälvs kommun lyfta fram som bra.  

 Kungälvs kommun delar synpunkter som framförs i flera av de särskilda 
yttrandena om att en ny lagstiftning med krav på tillgång till medicinsk 
kompetens kommer sannolikt föranleda behov av ökade resurser hos 
kommunerna för att tillgodose kraven, med ökade kostnader till följd. Ett 
mer utvecklat resonemang kring sådana ekonomiska konsekvenser hade 
varit önskvärt för att fullt ut förstå effekterna av förslaget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

__________
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STÖD
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§ 95/2022

Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer (Dnr KS2022/1493)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). 
Socialdepartementet önskar svar senast den 15 november 2022. Kungälvs kommun har fått 
anstånd med svar till den 16 november med anledning av tidpunkt för kommunstyrelsens 
sammanträde.

Ett nytt förslag till en äldreomsorgslag har tagits fram för att komplettera socialtjänstlagen 
och sammanfattningsvis anges bland annat i utredningen att:

- Lagen syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en 
äldreomsorg som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet.

- Utöver äldreomsorgslagen har utredningen också tagit fram förslag på hur hälso-och 
sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för 
personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och 
hjälp från äldreomsorgen. 

- Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och 
omsorgen till äldre personer. Förslagen avser också tillvarata de möjligheter som finns i 
att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst 
det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet.

Berörda verksamheter inom kommunen har tagit del av remissen och delar i likhet med flera 
av de särskilda yttrandena i remissen att utredningen redogjort för äldreomsorgens villkor 
samt beskrivit de behov och brister som äldreomsorgen och den kommunala hälso-och 
sjukvården står inför i dag, såväl som framtidens utmaningar. Mer detaljerade synpunkter 
lämnas direkt under förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer
Bilaga Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss
Bilaga Remiss av SOU 2022_41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
för äldre personer - Svar senast 15_11 2022.msg
Bilaga Remissmissiv SOU 2022-41.pdf

Förslag till Kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun har tagit del av remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – 

Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer och 
lämnar följande synpunkter:
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 Det saknas en tydlighet i förslaget till ny Äldreomsorgslag, utifrån 
socialtjänstens perspektiv, liknande den ändring som föreslås i 4 kap 4 § 
Hälso- och sjukvårdslagen ”om en verksamhetschef enligt….inte har den 
kompetens och erfarenhet som krävs för…..ska en kvalitetsansvarig för 
omvårdnad och en kvalitetsansvarig för rehabilitering utses för att stödja 
verksamheten inom kompetensområdet….saknar även samma tydlighet i 
förslaget se 11 kap 4 § ”i kommunen ska det finnas en ledningsansvarig 
som kan säkerställa huvudmannens ansvar för planering, samordning och 
uppföljning av kommunens primärvård. Det borde finnas en liknande 
utifrån uppföljning av socialtjänsten delar. 

 Den nya äldreomsorgslagen lägger ett större fokus på innehållet i hälso-
och sjukvården och inte så tydligt i den dagliga omsorgen/sociala 
perspektivet tex psykisk ohälsa, ensamhet m.m. Du har tex rätt att träffa 
en läkare men inte en kurator eller psykolog. Inte rätt till dagliga 
aktiviteter m.m. 

 Förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 
(NOK) är bra. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården arbetar inte bara inom 
äldreomsorg utan vårdar människor i alla åldrar. Det kan leda till 
svårigheter sett ur ett styrnings- och ledningsperspektiv, men också ur den 
enskilde medarbetarens perspektiv, vilket lagrum som gäller vid möte med 
patienter i det dagliga arbetet. 

 Det saknas rekommendationer kring antal patienter per legitimerad 
sjuksköterska. 

 Det kan uppstå svårigheter för kommunerna att uppfylla lagkravet att 
ledningsansvarige ska vara läkare eller sjuksköterska om denne samtidigt 
ska ha specialistkompetens. 

 Förslaget om stärkt medicinsk kompetens inom rehabilitering vill 
Kungälvs kommun lyfta fram som bra.  

 Kungälvs kommun delar synpunkter som framförs i flera av de särskilda 
yttrandena om att en ny lagstiftning med krav på tillgång till medicinsk 
kompetens kommer sannolikt föranleda behov av ökade resurser hos 
kommunerna för att tillgodose kraven, med ökade kostnader till följd. Ett 
mer utvecklat resonemang kring sådana ekonomiska konsekvenser hade 
varit önskvärt för att fullt ut förstå effekterna av förslaget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

__________
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Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 (Dnr
KS2022/0293-4)

Sammanfattning

En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som ger arkivmyndigheten, som i Kungälvs
kommun är kommunstyrelsen, en överblick över sina allmänna handlingar och förbättrar
allmänhetens möjlighet till insyn i kommunens verksamhet. Det finns fyra
dokumenthanteringsplaner i Kungälvs kommun, och de innefattar även arkivbeskrivning samt en
dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för AB Kongahälla.

Varje år revideras dokumenthanteringsplanerna vilket föranleder ett kontinuerligt arbete med att se
över förändringar i hur verksamheterna ska hantera sina handlingar. Dokumenthanteringsplanerna
har reviderats motsvarande de förändringar av dokumenthantering som har skett under
tidsperioden 2021–2022.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen:
1. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd antas enligt

förslag.
2. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och utveckling antas

enligt förslag.
3. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Bildning och lärande antas enligt

förslag.
4. Reviderad dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Hr-enheten och ekonomi

och kvalitet antas enligt förslag.
5. Dokumenthanteringsplan för Aktiebolaget Kongahälla godkänns enligt förslag.

Juridisk bedömning

Dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivningen är upprättade i enlighet med Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), Arkivlagen (1990:782) och Kungälvs kommuns
Arkivreglemente.

Förvaltningens bedömning

Ärendet har initierats av kommunkansliet. Dokumenthanteringsplanerna revideras varje år för att de
på ett korrekt sätt ska kunna återspegla verksamheternas processer, och samtidigt utgöra ett
fullgott stöd för verksamheterna och arkivmyndigheten. Justeringar som har gjorts under året är
exempelvis förändringar av vilken enhet som har hand om vilka processer, hur dokument förvaras,
samt ändrade gallringsfrister. Även rent formaliamässiga ändringar har gjorts i den mån det har
behövts. Revideringsarbetets omfattning varierar från år till år. Dokumenthanteringsplanerna varar
under ett verksamhetsår från 1 januari till 31 december.

Den 11 november 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut (KF 2021§163) om
att en bolagskoncern med kommunens helägda bolag skall bilas per den 1 december 2021, med
Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag. Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Kungälvs kommuns arkivreglemente
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fastställer att varje myndighet ska upprätta ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga 
aktuella allmänna handlingar och som beskriver hur dessa hanteras, en s.k. 
dokumenthanteringsplan. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig ställning. 

Det finns fyra dokumenthanteringsplaner med arkivbeskrivning i kommunen samt en 
dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för AB Kongahälla. 
- Dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd 
- Dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och utveckling 
- Dokumenthanteringsplan för sektor Bildning och lärande 
- Dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Hr-enheten och Ekonomi och kvalitet
- Dokumenthanteringsplan för Aktiebolaget Kongahälla 

Arkivmyndighet för samtliga sektorer, stabsenheter och moderbolaget är kommunstyrelsen. 

Det är många ändringar som gjorts i dokumenthanteringsplanerna, därför redovisas den nya 
dokumenthanteringsplanen i sig som förslag. För att utläsa revideringar behöver man jämföra 
enskilda processer med den senast beslutade dokumenthanteringsplanen (nu gällande).

De delar i dokumenthanteringsplaner som hanterar myndighetsutövning antas efter beslut i 
kommunstyrelsen i respektive myndighetsnämnd. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Revideringarna i dokumenthanteringsplanerna gör att kommunens hantering av dokument säkras 
och ger förutsättning för verksamheterna att hantera sina handlingar. De revideringar som skett i 
dokumenthanteringsplanerna har därför en koppling till kommunstyrelsens resultatmål om att 
kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets 
bästa kommuner. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Revideringarna i dokumenthanteringsplanerna har koppling till delmål 16.6 i Agenda 2030 om att 
bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Dokumenthanteringsplanerna har en nära förankring i kommunens arkivreglemente, i vilket det 
framgår att arkivansvariga ansvarar för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning 
och arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revideringarna i dokumenthanteringsplanerna verkar för att de rättigheter som
medborgare har i och med handlingsoffentligheten säkerställs. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Revideringarna i dokumenthanteringsplanerna verkar för att säkerställa korrekt dokumenthantering 
för medarbetare inom kommunens sektorer.  

Ekonomisk bedömning
Revideringarna i dokumenthanteringsplanerna har ingen ekonomisk påverkan.
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Förslag till beslut
1. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd antas enligt 

förslag.
2. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och utveckling antas 

enligt förslag.
3. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Bildning och lärande antas enligt 

förslag. 
4. Reviderad dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Hr-enheten och Ekonomi 

och kvalitet antas enligt förslag.
5. Dokumenthanteringsplan för Aktiebolaget Kongahälla godkänns enligt förslag. 

Mats Mikulic Haleh Lindqvist
Tf administrativ chef Kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Dokumenthanteringsplan för
sektor Samhälle och
Utveckling

Gul markering = nytt
Grön markering = ta bort

Diarienummer: KS2020/0001
Dokumentansvarig: Kommunarkivarien
Ersätter tidigare beslut 2019-12-11 KS §
454/2019
Beslut: Kommunstyrelsen 2020-12-16 § 383/2020
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Läsinstruktioner

Ordlista
Anmärkning  - Extra information om handlingen och hanteringen av handlingen.

Arkivbildare  - Inte sällan är myndigheters arkiv av praktiska skäl uppdelade på flera arkivbildare med var sin förteckning. Ett exempel på detta
är länsstyrelserna, med sina gamla avdelningar landskansli och landskontor.

Bevaras  - En handling som ska bevaras ska levereras till centralarkiv eller eArkiv och där bevaras för all framtid

Centralarkiv  - är detsamma som slutarkivet/kommunarkivet där förtecknade handlingar bevaras för all framtid

Handling/upptagning  - Alla typer av informationsbärare. En handling kan vara ett papper med text, men också en datafil, en databas,
mikrofilm, ljudband eller ett fotografi.

Diarium  - En förteckning på myndighetens inkomna och upprättade handlingar

Dokument  - Typ av handling, exempelvis en ansökan eller ett beslut.

Dokumenthanteringsplan  - Ett styrdokument som anger hur vi hanterar myndighetens allmänna handlingar

Förvaring  - Anger hur handlingen förvaras.

Gallras  - När en handling slängs/förstörs. Förstörs den i pappersform ska den även förstöras digitalt. Gallring får inte genomföras om inte
särskilt beslut fattas alternativt om gallring beslutats om i denna dokumenthanteringsplan

Medium/Format  - Talar om hur informationsbäraren ser ut. Det kan vara papper (P) eller i digital form (D). Andra informationsbärare kan också
förekomma och anges då särskilt.

Närarkiv  - verksamhetens egna arkiv där aktuella ärenden förvaras

Rensas  - när ett ärende avslutas slängs arbetsmatreal som har varit till hjälp under handläggningen

Systematisk förvaring  - Handlingar där sekretessbestämmelser är tillämpliga ska registreras. Andra handlingar får hanteras genom
systematisk förvaring utan registrering. Systematisk förvaring kan vara till exempel i pärm eller i en mapp i e-postlåda.
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Lista över förkortningar
- KS - Kommunstyrelsen
- KS-VR - ett register på handlingar som inte ska bevaras för all framtid, men som ändå måste registreras eftersom de tillhör

ärenden som kan innehålla delegationsbeslut eller tjänsteutlåtanden som ska till politiken för behandling.
- MOBN - Miljö- och Byggnadsnämnden
- SMN - Sociala myndighetsnämnden
- TMN - Tekniska Myndighetsnämnden, föregångaren till MOBN
- VA - Vatten och avlopp
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Projektregistrering

Exploateringsprojekt
Verksamhetsområde
Samhällsbyggnad
Process
Exploateringsprojekt

Beskrivning

Ett sektorövergripande projekt som behandlar ärendestruktur för en exploatering från detaljplan till avslutat genomförande av en
exploatering. Registreras som ”projekt” i Public 360. Ärenden som hör till samma projekt förvaras tillsammans. Projektledare
ansvarar för projektet.

Projektnamn: [fastighet] m.fl., projekt [populärnamn], [beskrivning av projektet]
Aktivitet Ärendenamn Beskrivning

Skapa övergripande
projektärende

[fastighet] m.fl. - projekt [beskrivning av projektet] Samlar övergripande projekthandlingar

Skapa ärende för
detaljplan

Detaljplan för [bebyggelsetyp/detaljplannamn], [stamfastighet] Detaljplanen definierar projektets geografiska utbredning. Vid större
exploateringar innefattande flera detaljplaner skapas ett meta-projekt
för underliggande projekt

Skapa ärende för
upphandlingar

Upphandling av [syfte] Upphandlingar av entreprenörer etc.

Skapa ärende
för markfrågor-
och
exploateringsåtgärder

[stamfastighet], markärende för [detaljplansnamn] Ärende för exploaterings- och markfrågor gällande genomförande av
detaljplanen.

Skapa ärende för
tekniskt
genomförande
infrastruktur

[stamfastighet], byggnation av infrastruktur för
[detaljplansnamn]

För större/mer komplexa genomföranden kan unika ärenden skapas
olika typer av tekniska genomföranden, exempelvis gata, VA, park
etc. Särskilda ärenden för projektering bör skapas vid större
byggnationer.

Skapa ärende för
tekniskt
genomförande

[fastighet] byggnation av [typ av byggnad] Exempelvis byggnation av skola, vattenverk, bibliotek etc. Särskilda
ärenden för projektering bör skapas vid större byggnationer.
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byggnation
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VA-planering
Verksamhetsområde
VA
Process
VA-planering

Beskrivning

Behandlar ärendestruktur för upprättande och genomförande av nya verksamhetsområden för kommunalt vatten och/eller avlopp.
Strukturen används även för exploatering för överföringsledningar.

Projektnamn: [område], övergripande VA-planering

Projektnamn för överföringsledningar: [startort] – [slutort], exploatering för överföringsledningar

Aktivitet Ärendenamn Beskrivning

Skapa ärende för
områdesgemensamm
a handlingar

[område], övergripande VA-planering

[startort] – [slutort], exploatering för överföringsledningar

Här registreras alla övergripande handlingar som berör hela
verksamhetsområdet

Skapa ärende för
markfrågor

[område], övergripande VA-planering, markfrågor

[startort] – [slutort], markärende för överföringsledningar

Här registreras handlingar berörande markfrågor, exempelvis beslut
om ledningsrätt, beviljande av geotekniska undersökningar,
markupplåtelse.

Skapa ärende för
projekteringsfrågor

[område], övergripande VA-planering, projektering

[startort] – [slutort], projektering för

överföringsledningar

Här registreras handlingar berörande projektering, exempelvis
mängdförteckningar, utredningar etc. Vid mindre entreprenader kan
ärende för projektering och byggnation slås ihop.

Skapa ärende för
byggnation

[område], övergripande VA-planering, byggnation

[startort] – [slutort], byggnation av

överföringsledningar

Här registreras handlingar berörande byggnation, exempelvis
bygghandling, byggprotokoll, relationshandling etc. Vid mindre
entreprenader kan ärende för projektering och byggnation slås ihop.
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Skapa ärende för
verksamhetsområde

[område], övergripande VA-planering, upprättande av
verksamhetsområde

Här registreras handlingar gällande upprättande av
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Vid
mindre omfattande genomförande kan denna slås ihop med
ärendet för områdesgemensamma handlingar.
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Allmänna processer
Verksamhetsområde
Samhällsbyggnad
Process
Synpunktshantering

Beskrivning

Synpunkter från medborgare och organisationer inkommer kommunen och besvaras av handläggare

Verksamhetssystem: Public 360.

Ärendenamn: Synpunkt på [vad synpunkten gäller]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Synpunkt inkommer Synpunkt N D Public 360 D B Efter 5 år Vid synpunkter
gällande
reparationsbehov mm
vidarebefordras
skrivelsen till
Kundcenter utan att
diarieföras.

Svar upprättas Svar N D Public 360 D B Efter 5 år
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Enhet Projekt- och programledning
Verksamhetsområde
Projekt- och
programledning
Process
Uppdrag- projekt- och
programprocess

Beskrivning

Processen beskriver det övergripande arbetet med uppdrag- projekt- och programledning för ett specifikt projekt. Vanligtvis
hör ärendet samman med ett eller flera andra ärenden så som detaljplaner eller entreprenader.

Verksamhetssystem: Public 360.

Ärendenamn: [fastighet] m.fl., projekt [populärnamn], [beskrivning av projektet]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Förstudie upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Nyttoanalys upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Projektdirektiv upprättas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år Inkommer från
beställaren. Om
beställaren tillhör
samma myndighet
upprättas den
istället

Sharepointrum upprättas Register N S Sharepoint D G efter 5 år -
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Intressentanalys upprättasUtredning N S Sharepoint D G efter 5 år -
Riskanalys upprättas Utredning N S Sharepoint D G efter 5 år -
Kommunikationsplan Utredning N S Sharepoint D G efter 5 år -
Tidplan upprättas Utredning N S Sharepoint D G efter 5 år -
Milstolpeplan upprättas Utredning N S Sharepoint D G efter 5 år -
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Projektplan upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Genomföraren svarar
på hur uppdraget
kommer att
genomföras, innehåller
bland annat riskanalys
och
kommunikationsplan

Statusrapport Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Underrättelser skickas
kontinuerligt till
beställaren

Ändringsbegäran
inkommer/upprättas

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Om beställare eller
utförare behöver
ändra förutsättningar
från projektplanen
skall detta
kommuniceras och
godkännas.

Ändringsregister upprättasRegister N S Sharepoint D G efter 5 år -
Slutrapport upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde Lokaler och Anläggningar

Fastighetsförvaltning Enhet Fastighet D & U

Löpande tillsyn och skötsel, planerat underhåll och akut felavhjälpande.
Verksamhetsområde
Fastighetsförvaltning
Fastighet D&U
Process
Felanmälan

Beskrivning

En felanmälan som leder till utredning

Verksamhetssystem: Public 360, Nilex

Ärendenamn: [fastighet], [adress], brist i byggnad som orsakar arbetsmiljö- och/eller boendeproblem

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan inkommer Anmälan N S Nilex D G
Första kontrollrapport
upprättas

Utredning N S Nilex D G

Utredning upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Upprättas i de fall
Fastighetsservice
Fastighet D & U inte
kan åtgärda problem
på plats.
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Utredning för
externa konsulter
inkommer

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Exempelvis
fuktskaderapporter,
ventilationsmätning,
radonmätning,
innemiljömätning etc.
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Enhet fastighetsprojekt
Att administrera kommunens hyror samt genomföra fastighetsprojekt.

Verksamhetsområde
Fastighetsförvaltning
Enhet Fastighetsprojekt

Beskrivning

Processen som beskrivs här är förvaltning av kommunens byggnader. I det ingår det att förvalta egenägda fastigheter,
tillhandahållande av lokaler för kommunens verksamheter samt inhyrning av lokaler i de fall kommunen inte har egna lokaler
att erbjuda.

Verksamhetssystem: Nilex(internt ärendehanteringssystem), Vitec (ett system för hyresavtal), Incit
(underhållsplaneringsprogram), Trix (byggritningsprogram), dessutom finns en rad passagesystem.

Lagrum: Hyreslag, BFS 2011:12
Process
Fastighetsförvaltning
Fastighetshyror
Förvaltning Fastighetshyror i
kommunens fastigheter

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Fråga/felanmälan
inkommer

Skrivelse N S Nilex D Gallras vid
inaktualitet

Avtal tecknas med extern
entreprenör

Avtal N S Närarkiv P/D Gallras vid
inaktualitet

Mapp i Sharepoint,
service och
abonnemangsavtal,
låga
belopp
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Förteckning N S Trix D Gallras vid
inaktualitet

Försäljning och köp
sker hos
Samhällsutvecklingse
nh eten

Ritningar N S Trix D B Ritningar i
pappersformat
förvaras på
Fridhemskullen,
fastighetsförråd

Förteckning av fastigheter

Driftinstruktion N S Trix D B Handlingar i
pappersformat
förvaras
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på Fridhemskullen,
fastighetsförråd

Internt hyreskontrakt skrivs Avtal N S Vitec P/D G vid inaktualitet Interna kontrakt
hanteras i Vitek.
Gallras vid avtalets
upphörande

Förteckning J S Närarkiv P Gallras vid
inaktualitet

Avtal N S Närarkiv P/D Gallras vid
inaktualitet

Låsschema upprättas,
avtal skrivs med leverantör,
nycklar kvitteras ut
En extern leverantör utför
en myndighetsbesiktning
på kommunens fastigheter,
vilket
utmynnar i ett protokoll

Protokoll N S Närarkiv P Gallras vid
inaktualitet

En underhållsplan för
kommunens fastigheter
upprättas

Utredning N S Incit D Gallras vid
inaktualitet

Kopia ligger i
filarean, de senaste
5 åren

Besiktningsprotokoll för
obligatorisk
ventilationskontroll (OVK)
upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
energideklaration upprättas

Besiktningsprot
o
koll

N S Sharepoint D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
hissar upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
trycksatta kärl upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet
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Besiktningsprotokoll för
sotning upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
gymnastikredskap
upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet
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Besiktningsprotokoll för
skyddsrum upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
sprinkleranläggning
upprättas

Besiktningsprot
o
koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
köldmedia upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
brandlarm upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
brandtillsyn upprättas

Besiktningsprot
o
koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
fettavskiljare upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
gasolinstallation upprättas

Besiktningsprot
o
koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
köldmedia upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
oljetank upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för port
upprättas

Besiktningsprot
o
koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
reservkraft upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll för
ridåvägg upprättas

Besiktningsprot
o koll

N S Vitec D G vid inaktualitet
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Verksamhetsområde
Fastighetsförvaltning
Enhet Fastighetsprojekt
Process
Hyra ut lokaler

Beskrivning

Kommunen hyr ut lokal

Verksamhetssystem: Vitec Hyra, Trix

Lagrum: Jordabalken § 12

Ärendenamn: [fastighet], [adress], uthyrning av lokal för [syfte]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Förfrågan om att hyra
lokal
lokal inkommer

Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år

Hyresförslag upprättas Utredning N S Sharepoint D G vid
inaktualitet

Hyresavtal upprättas Avtal N D Public 360 D B Efter 5 år Objektsnummer
bifogas

Hyrestilläggsavtal
upprättas

Avtal N D Public 360 D B Efter 5 år

Uppsägning för
omförhandling inkommer

Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år
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Uppsägning för avflyttning
upprättas

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år Upprättas
exempelvis när
hyresgästen
missköter sig, behovs
av lokal för andra
verksamheter etc.
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Verksamhetsområde
Fastighetsförvaltning
Enhet Fastighetsprojekt
Process
Hyra av lokaler

Beskrivning

Kommunen hyr lokal

Verksamhetssystem: Vitec Hyra, Trix

Lagrum: Jordabalken § 12

Ärendenamn: [fastighet], [adress], hyra av lokal för [syfte]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Hyresförslag upprättas Utredning N S Sharepoint D G vid
inaktualitet

Hyresavtal upprättas Avtal N D Public 360 D B Efter 5 år Objektsnummer
bifogas

Hyrestilläggsavtal
upprättas

Avtal N D Public 360 D B Efter 5 år

Uppsägning för
omförhandling inkommer

Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år
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Uppsägning för avflyttning
upprättas

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år Upprättas
exempelvis när
hyresgästen
missköter sig, behovs
av lokal för andra
verksamheter etc.
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Verksamhetsområde
Fastighetsförvaltning
Process
Rapportering av enskilt
vattenverk/reningsverk till
tillsynsmyndighet

Beskrivning

Miljöenhet, Länsstyrelsen samt i förlängningen Livsmedelsverket idkar tillsyn på enskilda vatten- och avloppsreningsverk
anläggningar. Aktuella anläggningar: vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

Lagrum: Livsmedelslagen, Miljöbalken

Ärendemening: [Anläggning] tillsynsärende för [Vattenverk/avloppsreningsverk/ledningsnät] [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Förslag på
provtagningsschema
skickas till
tillsynsmyndighet

Anmälan N D Public 360 D B Efter 5 år Tidpunkt och plats för
provtagning
redovisas

Beslut inkommer Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Uppdrag skickas till
entreprenör

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Analysresultat inkommer Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år 3,5 och 7 dagars
mikrobiologisk analys
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Vid avvikelse inkommer
larmrapport

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Vid extra allvarlig
avvikelse sker
telefonkontakt samt
tjänsteanteckning

Myndighet genomför tillsyn Beslut J D Public 360 D B Efter 5 år Tillsynsmyndighet är
miljöenhet/Länsstyrels
e
n.
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Åtgärder genomförs och
rapporteras

Utredning J D Public 360 D B Efter 5 år

Kontrolltillsyn genomförs Utredning J D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut inkommer Beslut J D Public 360 D B Efter 5 år Kontroll på
genomförda åtgärder
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Verksamhetsområd
e

Fastighetsförvaltning
Enhet fastighet D&U
Process

Hantering av farliga
kemikalier

Beskrivning

Vid arbeten med farliga kemikaler så som ammoniak mm utfärdas skriftlig arbetsorder i syfte att säkerställa att entreprenör inte
vistas i lokal med farliga kemikalier i onödan.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/format

Papper = P

Digitalt = D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Arbetsorder upprättas Beslut N S Sharepoint D G vid
inaktuallitet
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Enhet Fritid Drift

Fritids drift ska tillhandahålla trygga, säkra och funktionella anläggningar för skola, föreningsliv och spontananvändare. Anläggningarna ska uppfylla alla
myndighetskrav.

Verksamhetsområd
e
Enhet Fritid Drift

Process

Uthyrning och
förvaltning av Oasens
simhall

Beskrivning

Uthyrning och förvaltande av Oasens simhall

Lagar och föreskrifter som styr verksamheten: FoHMFS 2014:12

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/format

Papper = P

Digitalt = D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Förfrågan inkommer Ansökan N S Sharepoint D G vid
inaktuallitet

Förvaltningen svarar
på förfrågan

Beslut N S Sharepoint D G vid
inaktuallitet

Besiktigning och
provtagning

Utredning N S Sharepoint D G vid
inaktuallitet

Förvaltningen får in
resultat av mätningar

Utredning N S Sharepoint P/D G vid
inaktuallitet
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Verksamhetsområd
e
Enhet Kundcenter

Process

Lokal- och
anläggningsstöd

Beskrivning

Stödet söks baserat på föregående kalenderårs styrkta kostnader. Idrottsföreningar som sysslar med barn och
ungdomsverksamhet i icke kommunala lokaler kan få stöd cirka 50 % av sina faktiska driftkostnader kopplade till föreningens
verksamhetslokaler eller anläggning.

Ärendemening: [föreningens namn], lokal- och anläggningsstöd år [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/format

Papper = P

Digitalt = D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Beslut Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde Planering och Myndighet

Bygglov

Arkivbeskrivning:

År 2008 började man skanna in inkomna Handlingar I diariesystemet Winess. I de fall där alla Handlingar är inskannade i diariesystemet skickas inte ärendet
för infilming utan går endast till E-arkivering via Public 360. Icke komplett skannade ärenden skickades till Arkiva för infilmning.

Från mars 2022 har Bygglov ett digitalt ärendehanteringssystem med E-tjänster, ByggR. Inga pappershandlingar upprättas av Bygglov. Pappershandlingar som
inkommer inscannas och betraktas därefter som original och sparas i närarkiv.

Nya ärenden från mars 2022 har endast digital förvaring.

Ärenden innan dess har försvarats i pappersakt under handläggning, sorterat efter fastighetsbeteckning i närarkiv 5a.

Under beteckningen “till slutarkiv” står VA, vilket innebär att ärendena vid avslut levereras till slutarkivet.
Beslutsunderlag (BU) - Endast version som ligger till grund för beslut bevaras.

Från och med mars 2022 hanteras nämndadminstration, protokollsutdrag, i Public360 i ett MOBN samlingsärende per nämndsammanträde och gallras vid en
femårsperiod. Protokollsutdrag original sparas i ByggR.

Verksamhetsområd
e  Bygglov,
förhandsbesked,
Tillfälliga bygglov,
marklov, rivninglov,
strandskyddsdispens
Process

Beskrivning

Processen beskriver hanteringen av en ansökan om förhandsbesked.

Ärende registreras i diariesystem Public360.
Förhandsbesked

Lovhantering
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Ärendet förvaras i pappersakt under handläggning, sorterat efter fastighetsbeteckning i närarkiv 5a.

VA Vid avslut

BU - Endast version som ligger till grund för beslut bevaras.

År 2008 började man skanna in inkomna handlingar i diariesystemet Winess. I de fall där alla handlingar är inskannade i
diariesystemet skickas inte
ärendet för infilmning utan går endast till E-arkivering via Public360. Icke komplett skannade ärenden skickas till Arkiva för
infilmning.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper/Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Registrering Anmälan
kontrollansvarig/
k
valitetsansvarig

N D I akten
ByggR

P/D B VA Information,
certifikat mm – se
Bygglov steg 2.

Expediering Annons N D I akten
ByggR

P/D B VA Kopia från
tidning skall
sparas.

Registrering Ansökan N D I akten
ByggR

P/D B VA
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Handläggning Ansökan som
återtagits

N D I akten
ByggR

P/D B, se anmärkning Ansökan som
återtas eller
avvisas som
ofullständig
bevarar vi
ansökan,
kommunicerings
br evet,
återtagandet
samt beslut. Inga
elektroniska
dokument
gallras.

Handläggning Avfallshanterings
pl an

N D I akten
ByggR

P/D B VA Vid rivningslov

Handläggning Avvecklingsplan N D I akten
ByggR

P/D B VA Vid
tidsbegränsade
bygglov

Expediering Begäran om
polishandräcknin
g för delgivning

N D I akten
ByggR

P/D G Gallras när svar
erhållits, senast
vid avslut. Om
svar ej erhållits
sparas
förfrågan.

Handläggning Begäran om
yttranden från
grannar och
sakägare

N D I akten
ByggR

P/D GB Gallras vid
ärendets avslut.
Granne-lista se
”Lista över hörda
grannar”
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Handläggning Begäran om
yttranden inom
myndigheten/remi
s sförfrågningar
till
myndigheter

N D I akten
ByggR

P/D GB Gallras när
svar erhållits.
Om svar ej
erhållits sparas
förfrågan.

Handläggning Bekräftelsebrev N D I akten
ByggR

P/D GB

Handläggning Broschyrer/Infor
m
ationsmaterial/Off
e
rter/Fakturaunder
la g

N D I akten
ByggR

P/D B, se anmärkning Handlingar som
inte tillför
ärendet något
kan gallras vid
avslut. Kopieras
över till papper.
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Handläggning Debiteringsunder
la g

N D I akten (se
anmärkning
ByggR

P – manuella

D – digitala,
skapade i Public

G
B Debiteringsunder

la g skapade i
diariesystemet
förvaras endast
digitalt.

Handläggning Delegationsbeslu
t

N D I akten
ByggR

P/D B Original
scannas in med
underskrift

Handläggning Foton/Filmer N D I akten
ByggR

P/D B, se anmärkning VA Handlingar som
inte tillför
ärendet något
kan gallras
vid avslut.

Handläggning Förslag till
kontrollplan

N D I akten
ByggR

P/D G När verifierad
kontrollplan
kommit in

Handläggning Granskningsblad N S
D

I akten
ByggR

P/D G
B

Handläggning Konstruktionsritni
n gar, VVS,
Installationsritnin
ga
r mm

N D I akten
ByggR

P/D B

Handläggning Korrespondens/k
o mmunicering
av mindre vikt för
ärendet

N S Vid behov i
akt
Vid behov i
ByggR

P/D G Handlingar som
inte tillför
ärendet något
eller behövs för
att förstå
ärendets gång.
Vid inaktualitet,
dock
senast vid avslut.
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Handläggning Korrespondens/k
o mmunicering
av vikt för
ärendet

N D I akten
ByggR

P/D B VA Ändringar i
ansökan,
tjänsteanteckning
ar av vikt för
ärendet,
kommunicerings
br
ev vid avslag
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Expediering Kungörelse i
PoIT

N D I akten
ByggR

P/D B VA Svarsmailet från
PoIT

Handläggning Lista över hörda
grannar
Grannehörande

N D I akten
ByggR

D B VA

Handläggning Material och
färgsättning

N D I akten
ByggR

P/D B, se anmärkning VA Handlingar som
inte tillför
ärendet något
kan gallras vid
avslut. Kopieras
över till papper.

Expediering Meddelande om
kungörelser

N D I akten
ByggR

D B VA

Expediering Mottagningsbevis
,
delgivningskvitton
, bevis om polis-
handräckning

N D I akten
ByggR

P/D B VA

Nämndshantering Protokollsutdrag N D Kopia i akt
Kopia i akt
ByggR

P/D B VA Avser kopia.
Original bevaras
i Centralarkiv av
nämnadministrati
o
n.

Handläggning Reviderat
förslag till
kontrollplan

N D I akten
ByggR

P/D BG VA När verifierad
kontrollplan
kommit in

Handläggning Ritningar * *

Uppmätningsr
it ning,
befintligt

N D I akten
ByggR

P/D BG VA Bevaras i
historiskt syfte
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utseende

Situationspla
n

N D I akten
ByggR

P/D B VA

Nybyggnadsk
ar ta

N D I akten
ByggR

P/D B VA
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Planritning N D I akten
ByggR

P/D B VA

Sektionsritnin
g

N D I akten
ByggR

P/D B VA

Markplanering
s ritning

N D I akten
ByggR

P/D B VA

Fasadritning N D I akten
ByggR

P/D B VA

Upprättad
karta för
grannhörand
e

N D I akten
ByggR

D G VA

Upprättad
översiktskarta
inför nämnd

N D Skrivs ej ut
ByggR

D G

Upprättade
foto/situations
plan inför
nämnd

N D I akten
ByggR

P/D B VA

Utdrag
från
primärkart
a

N D I akten
ByggR

P/D B VA

Handläggning Ritningar som
inaktualiserats vid
revidering.

N D I akt, X-ad
bland
arbetsmate
ria l
ByggR

P/D G, se anmärkning Markeras som
utgått/Ej
gällande i Public
ByggR så snart
ny version
inkommer.
Gallras
vid beslut. avslut
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Handläggning Skisser,
gestaltningsritnin
ga r, 3D-
visualiseringar
samt övriga
kartor och
handlingar som
inte är
nödvändiga för
ärendet.

N D I akt
ByggR

D G Handlingar som
inte tillför
ärendet något
kan gallras vid
avslut.
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Handläggning Tjänsteskrivelser N D I akt
ByggR

P/D B VA Samtliga
tjänsteskrivelser
som
presenterats
för nämnd
bevaras

Handläggning Typgodkännande
be vis

N D I akt
ByggR

P/D G, se anmärkning
B

Handlingar som
ligger till grund för
beslutet bevaras.

Handläggning Verksamhetsbesk
ri vning

N D I akt
ByggR

P/D B VA Se
korrespondens
för ärendets
betydelse

Handläggning Yttrande från
grannar och
sakägare

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Yttrande/Remiss-
svar från
myndigheter,
rådgivande
organ.

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Utredningar N D I akt
ByggR

P/D B, se anmärkning VA Tillgänglighetsutr
ed ning,
parkeringsutredn
in g, geoteknisk
utredning,
bullerutredning
etc. som inte
diarieförts av
intern
remissinstans.
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Verksamhetsområde
Bygglov
Process
Bygglov steg 2

Beskrivning

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Registrering Anmälan
kontrollansvarig/k
v alitetsansvarig

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Kontrollansvarig
s
meritförteckning
, certifikat och
intyg
mm

N D I akt
ByggR

P/D G

Registrering Anmälan N D I akt
ByggR

P/D B VA Anmälningspliktig
a
åtgärder
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Handläggning Anmälan som
återtagits

N D I akt
ByggR

P/D B, se anmärkning Anmälan som
återtas eller
avvisas som
ofullständig
bevarar vi
anmälan,
återtagandet
samt beslut. Inga
elektroniska
dokument
gallras.

Handläggning Arbetsmiljöplan N D I akt
ByggR

P/D G VA

Handläggning Avfallhanteringsp
la n

N D I akt
ByggR

P/D B VA
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Handläggning Begäran om
komplettering

N D I akt
ByggR

P/D G
B

Om
kompletteringen
kommit in

Handläggning Bekräftelsebrev N D I akt
ByggR

D G
B

Handläggning Debiteringsun-
derlag

N D I akt
ByggR

D G
B

Handläggning Brandskyddsdoku
m entation

N D I akt
ByggR

P/D B VA Brandskyddsbes
kri vning,
brandskisser,
utförandekontroll
brand etc. Vid
revidering
markeras den
gamla som utgått
ej gällande i
Public ByggR så
snart ny version
inkommer.
Gallras
vid beslut.

Handläggning Broschyrer/Infor
m
ationsmaterial/Off
e
rter/Fakturaunder
la
g

N D I akt
ByggR

P/D B, se anmärkning VA Handlingar som
inte tillför
ärendet något
kan gallras vid
avslut.

Handläggning Delegationsbeslu
t

N D I akt
ByggR

P/D B VA Original
scannas in i
ärendet

Handläggning Energibalansberä
kn ing

N D I akt P/D B VA
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ByggR

Handläggning Foton/Filmer N D I akt
ByggR

P/D B, se anmärkning VA Handlingar som
inte tillför
ärendet något
kan gallras
vid avslut.

Handläggning Färdigställandesk
yd
d/försäkringsbrev

N D I akt
ByggR

P/D G

Handläggning Förslag till
kontrollplan

N D I akt
ByggR

P/D B
G

VA När verifierad
kontrollplan
kommit in
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Handläggning Granskningsblad N S I akt
ByggR

P
D

G
B

Handläggning Intyg och bevis
-
Besiktningsprotok
o ll*
-
Checklistor/egenk
o ntroller
-
Sakkunnighetsint
yg
Etc.

N D I akt P/D B b VA *OVK endast
förstagångsbesikt
ni ng

Handläggning Intyg och
kontroller som
inkommit enligt
krav i
kontrollplan/rivni
n gsplan:
- Kvitton från
mottagare
-Anmälan om
miljöfarligt avfall
till Miljöenheten
-Skrotningsintyg

N D I akt
ByggR

P/D G
B

VA

Handläggning Kallelse till
tekniskt samråd

N D I akt
ByggR

P/D G Från mars 2022
sker kallelse i
bygglovsbeslut
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Handläggning Konstruktionsritni
n gar, VVS-, el-
ventilationsritning
ar
, pålplaner,
grundritningar,
mm

N D I akt
ByggR

D B, se anmärkning VA

Handläggning Kontrollansvarigs
meritförteckning,

N D I akt
ByggR

P/D G
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certifikat och intyg
mm

Handläggning Korrespondens
av mindre vikt för
ärendet

N D I akt
ByggR

P/D G Handlingar som
inte tillför
ärendet något
eller behövs för
att förstå
ärendets gång.
Vid inaktualitet,
dock
senast vid avslut.

Handläggning Korrespondens
av vikt för
ärendet

N D I akt
ByggR

P/D B VA Ändringar i
ansökan,
tjänsteanteckning
ar
av vikt för
ärendet

Handläggning Lägeskontroll/Uts
ä ttning

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Material och
färgsättning

N D I akt
ByggR

P/D G, se anmärkning Broschyrer,
färgprover
och liknande
kan ej filmas.
Kopieras
över till papper.

Expediering Mottagningsbevis
,
delgivningskvitton
, bevis om polis-
handräckning

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Protokoll N D I akt
ByggR

P/D B VA Tekniskt samråd,
arbetsplatsbesök,
slutsamråd



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU

55

Nämndshantering Protokollsutdrag
från nämnd

N D I akt
ByggR

P/D B VA Avser kopia.
Original bevaras
i Centralarkiv av
nämnadministrati
o
n.

Handläggning
Reviderat
förslag till
kontrollplan

N D I akt
ByggR

P/D G VA – när
verifierad
kontrollplan
kommit in
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Handläggning Ritningar * *

Relationsritni
n g

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Situationspla
n

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Nybyggnadsk
ar ta

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Markplanering
s ritning

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Planritning N D I akt
ByggR

P/D B VA

Sektionsritnin
g

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Fasadritning N D I akt
ByggR

P/D B VA

Upprättad
översiktskarta
inför nämnd

N D I akt
ByggR

D G

Upprättade
foto/situations
plan inför
nämnd

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Utdrag
från
primärkart
a

N D I akt
ByggR

P/D B VA
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Handläggning Ritningar som
inaktualiserats vid
revidering.

N D I akt, X-ad
bland
arbetsmate
ria l
ByggR

P/D G, se anmärkning Markeras
som utgått ej
gällande i
Public ByggR
så snart ny
version
inkommer.
Gallras
vid beslut.

Handläggning Skisser,
gestaltningsritning
a

N D I akt
ByggR

D G, se anmärkning Handlingar som
inte tillför
ärendet
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r, 3D-
visualiseringar
samt övriga
kartor och
handlingar som
inte är
nödvändiga för
ärendet.

något kan
gallras vid
avslut.

Handläggning Teknisk
beskrivning

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Tjänsteskrivelser N D I akt
ByggR

P/D B VA Samtliga
tjänsteskrivelser
som
presenterats
för nämnd
bevaras

Handläggning Typgodkännande
be vis

N D I akt
ByggR

P/D G, se anmärkning
B

Handlingar som
ligger till grund för
beslutet bevaras.

Handläggning Utredningar N D I akt
ByggR

P/D B, se anmärkning VA Tillgänglighetsutr
ed ning,
parkeringsutredn
in g, geoteknisk
utredning,
bullerutredning
etc. som inte
diarieförts av
intern
remissinstans.

Handläggning Verksamhetsbesk
ri vning

N D I akt
ByggR

P/D B VA Se
korrespondens
för
ärendets
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betydelse

Handläggning Yttrande
från
grannar
och
sakägare

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Yttrande/Remiss
va
r från
myndigheter,
rådgivande
organ.

N D I akt
ByggR

P/D B VA



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU

60

Handläggning Övriga
handlingar som
enbart tjänat
som underlag
för byggsamråd
eller för beslut
om kontrollplan

N D I akt
ByggR

P/D G
B
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Verksamhetsområde
Bygglov
Process
Tillsyn
Obligatorisk
ventilationskontroll,
hissar, portar och
andra
motordrivna
anordningar (avsedda
för transport av
personer och gods)

Beskrivning

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Registrering Besiktningsproto
ko ll -Godkänt

N S I pärm i
närarkiv

P G, se anmärkning Nybesiktning, se
Bygglov steg 2
Intyg och bevis.
Återkommande
besiktning för
tillsynsobjekt.
Gallras när nytt
kommit in.

Registrering Besiktningsproto
ko ll –Ej godkänt,
allvarlig brist

N D I akt
ByggR

P/D G
B

Kan G vid
inaktualitet eller
när tvist ej pågår.
Tillsynsärende
upprättas
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Handläggning Föreläggande
från
byggnadsnämnd

N D I akt P/D B Till centralarkivet,
årsvis

Registrering Intyg från
besiktningsorga
n att brist har
åtgärdats

N D I akt
ByggR

P/D B Tillsynsärendet
avslutas och
intyget sätts i
pärmen.
Gallras när nytt,
återkommand
e intyg
kommit in.
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Verksamhetsområde
Bygglov
Process
Tillsyn
Kontroll av
brandskydd

Beskrivning

Kungälvs Sotarna AB har delegation att fatta beslut om föreläggande för nämndens räkning.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper/Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Registrering Föreläggande
från sotaren

N D I akt
ByggR

P/D G
B

Kan G vid
inaktualitet eller
när tvist ej pågår.

Registrering Intyg från
besiktningsorga
n att brist har
åtgärdats

N D I akt
ByggR

P/D G, se anmärkning
B

Tillsynsärendet
avslutas.

Överklagan N D I akt
ByggR

P/D G
B

Kan G vid
inaktualitet eller
när tvist ej pågår.

Dom/beslut N D I akt
ByggR

P/D G
B

Kan G vid
inaktualitet eller
när tvist ej pågår.
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Verksamhetsområde
Bygglov
Process
Tillsyn, olovlig
byggande mm.

Beskrivning

Om ansökan eller anmälan kommer in i efterhand följs även processen för bygglov steg 1 alt. Steg 2

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Registrering Anmälan eller
annan handling
som
initierar ärendet

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Begäran om
förklaring

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Beräkningsunderl
ag för
sanktionsavgift
eller vite

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Besiktningsprotok
ol
l

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Delegationsbeslut N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Granskningsblad N D I akt
ByggR

P/D G
B
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Handläggning Korrespondens av
mindre vikt för
ärendet

N D I akt
ByggR

P/D G, se
anmärkning

VA Handlingar som inte
tillför ärendet något
eller behövs för att
förstå ärendets
gång. Vid
inaktualitet, dock
senast vid avslut.

Handläggning Korrespondens av
vikt för ärendet

N D I akt
ByggR

P/D B VA T.ex. ändringar i
ansökan,
tjänsteanteckningar
av
vikt för ärendet

Handläggning Lägeskontroll N D I akt
ByggR

P/D B VA
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Nämndshantering Protokollsutdrag
från nämnden

N D I akt
ByggR

P/D B VA Avser kopia.
Original bevaras i
Centralarkiv av
nämnadministration.

Handläggning Svar på begäran
om förklaring

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Tjänsteskrivelse N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Upprättad
dokumentation av
platsen

N D I akt
ByggR

P/D B VA T.ex. foton,
beskrivning av
platsbesök

Handläggning Övriga
handlingar som
enbart tjänat
som underlag
för
utredningen

N D I akt
ByggR

P/D G
B

VA VA
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Verksamhetsområde
Bygglov
Process
Överklaganden

Beskrivning

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Handläggning Avvisningsbeslu
t ej rätt tid
(delegationsbesl
ut)

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Bekräftelsebrev
till klaganden
och/eller
sökanden

N D I akt
ByggR

P/D G VA

Registrering Besked från
högre instans att
deras beslut
överklagats i
rätt tid

N D I akt
ByggR

P/D G VA

Registrering Beslut från högre
instans

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Registrering Meddelande om
laga kraft från
högre instans

N D I akt
ByggR

P/D G VA VA
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Nämndshantering Nämndens
beslut att själv
överklaga, med
tillhörande
protokollsutdrag
och
tjänsteskrivelse

N D I akt
ByggR

P/D B VA Avser kopia på
protokollet.
Original bevaras
i Centralarkiv av
nämnadministrati
o
n

Handläggning Nämndens
yttrande till högre
instans

N D I akt
ByggR

P/D B VA
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Handläggning Rättidsprövning
och
överlämnande
till högre instans

N D I akt
ByggR

P/D B VA

Handläggning Överklagan N D I akt
ByggR

P/D B VA Om
överlämnande
till Lst sker via
filskick behålls
överklagandeskri
vel sen i original,
annars en kopia
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Verksamhetsområde
Bygglov
Process
Handlingar som inte
hör till något ärende

Beskrivning

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper/Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Allmänna frågor
(skriftliga) och
svar

N S Outlook/pär
m

P/D G efter 2 år Vid e-post i
Outlook
Vid
papperspost i
pärm i arkivet

Beslut från andra
myndigheter

N Nej P/D G Ex.vis ingrepp i
fornlämning.
Gallras vid
ankomst om ej
aktuellt med
lovhantering

Inbjudningar till
kurser, möten,
konferenser

N Nej Skickas för
kännedom till
berörda.
Diarieförs
inte

KA-certifikat N Nej Gallras vid
ankomst
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Reklam N Gallras vid
ankomst

Handläggning Samrådsförfrågan
från Lantmäteriet

N D, se
anmärkning

I akten
ByggR

P/D B VA Diarieförs i
samlingsärende
årsvis
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Handläggning Godkännande av
Lantmäteriförrättn
i ng

N D, se
anmärkning

I akten
ByggR

P/D B VA Diarieförs i
samlingsärende
årsvis

Handläggning Begäran om
yttranden inom
myndigheten/rem
is s och
samrådsförfrågni
ng ar  till  MOBN

N D, se
anmärkning

I akten D G, se anmärkning Kolla vem av
Bygglov- eller
Miljöenheten
som ska/vill
yttra sig.
Diarieförs men
endast digitalt.
Handlingarna
sparas hos
mottagaren.

Synpunkter på
handläggaren

Kan vara
sekretess
beroende
på vad som
framkomme
r

S I pärm
vid
sekretes
s eller
inkomm
et per
brev.
I Outlook i
normalfall

D/P G, se anmärkning Gallras efter två
år.

Vid anmälan
om tjänstefel
ska det
handläggas av
HR
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Mark och exploatering
Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Avskjutningsrapporter

Beskrivning

För de fastigheter där jaktlag innehar jaktarrende på kommunal mark behöver dessa upprätta en årlig rapport över mängden
fält vilt och övriga observationer. Samlingsärende årligen.

Ärendemening: Avskjutningsrapporter för jaktområden på kommunägd mark [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Avskjutningsrapport
inkommer

Utredning N D Public
360

D/P B Efter 5 år Inkommer en rapport
per jaktlag.
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Exploatering

Beskrivning

Exploateringsprocessen är den kommunala processen från råmarksförsörjning till genomförandet av detaljplan och
exploateringsavtal med försäljning av mark till slutanvändare samt uppföljning. Alternativt den kommunala processen inför
beslut om plantillstånd med samarbetsavtal/ramavtal till genomförandet av detaljplan och exploateringsavtal samt
uppföljning.

Lagrum: Jordabalken, Plan- och bygglagen, Fastighetsbildningslagen, Anläggningslagen, Ledningsrättslagen,
Expropriationslagen, Upphandlingslagen, EU:s statsstödsregler

Ärendenamn: [fastighet] m.fl., exploatering för [beskrivning]
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Beslut om
markanvisningstävling
fattas

Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år Föregås ofta av
intresseanmälan för
markanvisning i
separat ärende

Tävlingsbidrag inkommer,
vinnande

Anbud J D Public
360

D B Efter 5 år Endast vinnande
bidrag bevaras.
Återstående gallras
efter beslut
vunnit laga kraft

Tävlingsbidrag inkommer,
förlorande

Anbud J S Public
360

D G - Endast vinnande
bidrag bevaras.
Återstående gallras
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efter beslut
vunnit laga kraft

Öppningsprotokoll
upprättas

Öppningsprotokoll N D Public
360

D B Efter 5 år

Beslut om markanvisning
fattas

Beslut N D Public
360
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Markanvisningsavtal
upprättas

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Marköverlåtelseavtal
upprättas

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Exploateringsavtal
upprättas

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Genomförandeavtal
upprättas

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Tomträttasavtal upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Bankgaranti eller annan
säkerhet inkommer

Värdehandling N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Avtal om upplåtelse av
etableringsyta upprättas

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Avtal om överlåtelse av
exploatörer av
marköverlåtelseavtal
upprättas

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Fastighetsbildningsproce
ss
inleds

Se separat process

Köpekontrakt upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Köpebrev upprättas Avtal N D Närarki
v plan

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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5B

Lagfartsansökan skickas Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år Skickas till
Lantmäteriet

Beslut om lagfart inkommer Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år Inkommer från
Lantmäteriet
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Fastighetsförsäljning

Beskrivning

Kommunen säljer en fastighet. Kan förekomma en lantmäteriprocess som en del av försäljningen.

Ärendemening: [fastighet], fastighetsförsäljning

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Beslut om försäljning fattas Beslut N D Public
360

D B -

Värdeutlåtande inkommer Utredning J D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet –
värdeutlåtande
föregås av
upphandling

Avtal om
förmedlingsuppdrag
upprättas

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet
Avtal med mäklare-
gäller främst
försäljning av
småhustomter (se
över med
exploitering)

Ansökan om lagfart
upprättas

Ansökan N D Public
360

D B -

Köpekontrakt upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet
Inklusive
mäklarjournal,
likvidavräkning och
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behörighetshandlinga
r

Köpebrev upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Likvidavräkning upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Underrättelse om ny ägare
inkommer

Underrättelse N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Fastighetsköp

Beskrivning

Kommunen köper en fastighet. Kan förekomma en lantmäteriprocess som en del av fastighetsförvärv.

Ärendemening: [fastighet], fastighetsförvärv

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Beslut om köp fattas Beslut N D Public
360

D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Värdeutlåtande inkommer Utredning J D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet –
värdeutlåtande
föregås av
upphandling

Köpekontrakt upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet
Inklusive
mäklarjournal,
likvidavräkning,
behörighetshandlinga
r
och
makemedgivande

Likvidavräkning upprättas Avtal N D Närarkiv
plan 5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Köpebrev upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Ansökan om lagfart
upprättas

Ansökan N D Public
360

D B - Skickas till
Lantmäteriet

Beslut om lagfart inkommer Beslut N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Ansökan om dödning av
pantbrev

Ansökan N D Public
360

D B -

Beslut om dödning
av pantbrev
inkommer

Beslut N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Fastighetstaxering

Beskrivning

Hantering av taxering av kommunens fastighetsinnehav.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Fastighetsdeklarationsblank
ett inkommer

Skrivelse N S Sharepoi
nt

D G efter 5 6 år - Förvaras i
fastighetsarkivet

Fastighetsdeklaration
upprättas

Skrivelse N S Sharepoi
nt

D G efter 5 6 år - Förvaras i
fastighetsarkivet

Förslag till ny
fastighetstaxering
inkommer

Skrivelse N S Sharepoi
nt

D G efter 5 6 år - Förvaras i
fastighetsarkivet

Förfrågan om förhållande
på fastighet inkommer

Skrivelse N S Sharepoi
nt

D G efter 5 6 år - Förvaras i
fastighetsarkivet

Beslut om taxeringsvärde
inkommer

Beslut N S Sharepoi
nt

D G efter 5 6 år - Förvaras i
fastighetsarkivet

Föreläggande från
skatteverket inkommer

Beslut N D Public
360

D B - Resulterar i ärende

Begäran om omprövning
upprättas

Ansökan N D Public
360

D B - Resulterar i ärende

Beslut om omprövning
inkommer

Beslut N D Public
360

D B - Resulterar i ärende
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Försäljning av tomträtt

Beskrivning

Beskriver processen för försäljning av tomträtt

Ärendemening: [fastighet], försäljning av tomträtt

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Se process för
fastighetsförsäljning

- - - - - - - -

Beslut om
tomträttskontrakts
upphörande fattas

Beslut N D Närarki
v plan
5B

P/D Förvaras i
fastighetsarkivet

Översändelse av
originalkontrakt till köparen

Avtal N - - D B Vidimerad kopia av
originalavtal sparas
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Intresseanmälningar
inför markanvisning

Beskrivning

Innan markanvisningstävling genomförs ges exploatörer möjlighet att anmäla intresse för att delta i kommande
markanvisningstävlingar. Detta kan antingen ske generellt i ett samlingsärende som upprättas årsvis, alternativt
intresseanmälningar för ett givet område.

Ärendenamn: Intresseanmälan markanvisning [område]
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Intresseanmälan inkommer Anmälan N D Public
360

D B Efter 5 år

Förfrågan om deltagande
upprättas

Skrivelse N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Lantmäteriförrättning

Beskrivning

Beskriver den formella processen för reglering, avstyckning, m.m. gällande fastigheter. Lantmäteriförrättningsprocessen
förekommer vanligtvis inflätat i övriga Mark och exploateringsärenden

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ansökan om
lantmäteriförrättning
upprättas

Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år

Bekräftelse av ansökan
inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Public
360

D B G? Efter 5 år

Lantmäteriutredning
inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Public
360

D B Efter 5 år

Kallelse till
lantmäterisammanträde
inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Public
360

D B Efter 5 år

Lantmäterimötesprotokoll
inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Public
360

D B Efter 5 år

Förslag till
överenskommelse
inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Public
360

D B Efter 5 år

Yrkande upprättas Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år Önskemål om
handläggningens
form
och/eller utfall

Överenskommelse
upprättas

Avtal N D Public
360

P B Efter 5 år
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Beslut inkommer Lantmäterihandlin
g

N D Public
360

D B Efter 5 år

Underrättelse om avslutad
förrättning inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Public
360

D B Efter 5 år

Ansökan om inskrivning i
fastighetsregistret

Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år
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Underrättelse om
fastighetsinskrivning
inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Medlemskap i
samfällighetsföreningar/vägf
ör eningar

Beskrivning

Kommunen är i vissa fall medlem i samfällighetsföreningar, mötesprotokoll och kallelser från dessa samlas årsvis i ett
samlingsärende.

Ärendemening: Samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter där kommunen är medlem [år]
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Kallelse inkommer Skrivelse N D Public
360

D B Efter 5 år

Årsmötesprotokoll
inkommer

Mötesprotokoll N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Rättighet belastande
kommunal mark

Beskrivning

En rättighet innebär rätten att använda någons fastighet på ett vist sätt. Till exempel är det vanligt att få rätt att ta väg, vatten,
avlopp eller ledning över någon annans mark. Det finns rättigheter mellan fastigheter (servitut) och mellan fastigheter och
personer (nyttjanderätt).

En rättighet kan skapas genom avtal mellan olika parter - eller genom beslut av myndighet eller domstol.

Ärendemening: [fastighet][upprättande/godkännande av överlåtelse/ändring/uppsägning] av [avtalstyp], avseende [ändamål]
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkiv
et

Anmärkning

Ansökan om
markupplåtelse inkommer

Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år

Arrendeavtal upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet.
Arrenden är juridiskt
uppdelat i fyra olika
kategorier:

- Bostadsarrende
- Jordbruksarrende
- Anläggningsarrend

e
- Lägenhetsarrende

Nyttjanderättsavtal
upprättas

Avtal N D Närarkiv
plan 5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Tomträttsavtal upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Servitutsavtal upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Jakträttsavtal upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Beslut om ledningsrätt
inkommer

Beslut N D Närarki
v plan
5B

D B - Förvaras i
fastighetsarkivet. Kan
omfattas av sekretess,
känslig infrastruktur.
Från
Lantmäteriet
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Uppsägning upprättas Beslut N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Meddelande om
villkorsändring upprättas

Beslut N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Ansökan till
arrendenämnden upprättas

Ansökan N D Public
360

D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Yttrande till
arrendenämnden upprättas

Yttrande N D Public
360

D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Dom inkommer Dom N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Rättighet till förmån för
kommunen

Beskrivning

En rättighet innebär rätten att använda någons fastighet på ett vist sätt. Till exempel är det vanligt att få rätt att ta väg, vatten,
avlopp eller ledning över någon annans mark. Det finns rättigheter mellan fastigheter (servitut) och mellan fastigheter och
personer (nyttjanderätt).

En rättighet kan skapas genom avtal mellan olika parter - eller genom beslut av myndighet eller domstol.

Ärendemening: [fastighet][upprättande/godkännande av överlåtelse/ändring/uppsägning] av [avtalstyp], avseende [ändamål]
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ansökan om
ledningsrätt/officialservitut
skickas

Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år

Arrendeavtal upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet.
Arrenden är juridiskt
uppdelat i fyra olika
kategorier:

- Bostadsarren
de

- Jordbruksarre
nd e

- Anläggningsa
rre nde

- Lägenhetsarr
en de

Nyttjanderättsavtal
upprättas

Avtal N D Närarkiv
plan 5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Tomträttsavtal upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Avtalsservitut upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Beslut om ledningsrätt
inkommer

Beslut N D Public
360

D B - Förvaras i
fastighetsarkivet. Kan
omfattas av
sekretess,
känslig infrastruktur
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Upphörande av tomträtt

Beskrivning

I sällsynta fall kan kommunen välja att säga upp en tomträtt eller i samförstånd med tomträttshavaren upplösa en tomträtt,
vanligast förekommande i de fall en tomträttshavare inte har ekonomiska möjligheter att bära kostnaderna förknippade med
tomträtten. För uppsägning av tomträtt se sidan (x).

Ärendemening: [fastighet], upphörande av tomträtt
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ansökan om upphörande
av tomträtt inkommer

Ansökan N D Public
360

D B -

Överenskommelse
upprättas

Avtal N D Närarkiv
plan 5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Ansökan om dödning av
tomträtt upprättas

Ansökan N D Närarkiv
plan 5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Underrättelse om beslut om
dödning inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Upprättande av tomträtt

Beskrivning

En tomträtt ger rätt att använda en specifik fastighet som ägs av kommunen eller staten. För detta betalar en tomträttshavare
en årlig tomträttsavgift (avgäld) till kommunen. En tomträttshavare har i princip samma rätt att använda marken som en ägare
till en friköpt fastighet och har rätt att belåna fastigheten.

Ärendemening: [fastighet], upprättande av tomträtt

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Tomträttsavtal upprättas Avtal N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Tomträttsavtal skickas för
inskrivning

Ansökan N D Public
360

D B -

Ändringsavtal om
tomträttsavgäld upprättas

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Medgivande från
panträttshavare inkommer

Avtal N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Kontrolluppgift för betald
tomträttsavgäld upprättas

Sammanställning N S Närarki
v plan
5B

P G 10 år - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Uppsägning av tomträtt

Beskrivning

I sällsynta fall kan kommunen välja att säga upp en tomträttsinnehavare

Ärendemening: [fastighet], uppsägning av tomträtt

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Uppsägning upprättas Beslut N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet

Uppsägningen anmäls till
Lantmäteriet,
Fastighetsinskrivning, för
anteckning i
fastighetsregistret.

Anmälan N D Public3
60

P/D B

Klander av uppsägningen
inkommer.

Skrivelse N D Public3
60

P/D B

Beslut av fastighetsdomstol Dom N D Närarki
v 5B

P/D B Förvaras i
fastighetsarkivet

Överenskommelse om
inlösen av byggnader
upprättas

Avtal N D Närarki
v 5B

P/D B Förvaras i
fastighetsarkivet.
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Ansökan om dödning av
tomträtt upprättas

Ansökan N D Public
360

D B -

Underrättelse om beslut om
dödning inkommer

Lantmäterihandlin
g

N D Närarki
v plan
5B

P/D B - Förvaras i
fastighetsarkivet
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Verksamhetsområde
Mark och exploatering
Process
Delägareskap i
markavvattningsföretag/dikningsföretag

Beskrivning

Kommunen som markägare är i vissa fall delägare i markavvattningsföretag/dikningsföretag. Mötesprotokoll och
kallelser från dessa diarieförs separat för varje markavvattningsföretag.

Ärendemening: [Namn på markavvattningsföretag], berörande kommunägda fastigheten [fastighet]
Aktivitet Dokument

(benämning
av handling)

Sekretess
N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematisk
förvaring

FörvaringMedium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Kallelse till årsmöte inkommer Skrivelse N D Public 360D B Efter 5 år

Årsmötesprotokoll inkommer Mötesprotokoll N D Public 360D B Efter 5 år

Begäran om omprövning upprättas Ansökan N D Närarkiv
plan 5B

D B Förvaras i
Fastighetsarkivet

Beslut från Mark- och miljödomstol
inkommer

Dom N D Närarkiv
plan 5B

D B Förvaras i
Fastighetsarkivet
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Miljöenheten Allmänt

Verksamhetsområde
Miljöenheten

Beskrivning

Process
Miljöenheten allmänt

Tre gånger om året redovisar miljöenheten hur mycket av den planerade tillsynen som hunnits med i en tertialredovisning.

Ansvarig för ärendet är Miljöchefen.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretess
N=Nej J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/ format Bevara/ gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Tertialredovisning

Tjänsteskrivelse
upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Beslut fattas i miljö- och
byggnadsnämnden

Beslut miljö- och
byggnadsnämnden

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Miljöenheten

Beskrivning

Process
Miljöenheten
allmänt

Miljöenheten arbetar under miljö- och byggnadsnämnden. Inför varje nytt år lyfts en behovsutredning. Utredningen avser resursutdelning
för personal med en tillsynsplan för nästa år.

Ansvarig för ärendet är Miljöchefen.
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Behovsutredning

Tjänsteskrivels
e upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Beslut fattas i miljö-
och
byggnadsnämnden

Beslut miljö- och
byggnadsnämnde
n

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Miljöenheten

Beskrivning

Process
Miljöenheten
allmänt

Miljöenheten svarar på enkäter bland annat från andra myndigheter som naturvårdsverket och livsmedelsverket.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Redovisning enkät

Enkät kommer in Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på enkät skickas Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Gemensamma
processer
Process
Beslut

Beskrivning

Processen beskriver hanteringen av beslutsgången. Delegationsbeslut kallas de beslut som handläggaren har rätt att fatta, på
delegation av nämnden. Nämndbeslut är de beslut som fattas av nämnden.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

SkrivelseFörslag till beslut
skickas Journalantecknin

g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år Förslag till beslut
§ 17-hörande,
kan även göras
muntligt

Svar på förslag till
beslut kommer in

Skrivelse D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år

Delegationsbeslut
fattas och skickas
med delgivningskvitto
och
mottagningsbevis

Delegationsbeslu
t

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år

Tjänsteskrivels
e upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år

Beslut fattas i miljö-
och
byggnadsnämnden
och skickas med
delgivningskvitto/mott

Beslut Miljö- och
byggnadsnämnde
n

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år
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a
gningsbevis

Delgivningskvitto/mott
a gningsbevis
kommer in

Delgivningskvitto/
mottagningsbevis

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år
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Verksamhetsområde
Gemensamma
processer
Process
Miljöenheten
allmänt/övrigt

Beskrivning

Miljöenheten svarar på och ger information om vissa ärenden som inte handläggs inom Miljöenhetens vanliga processer, t ex frågor
från allmänheten, begäran om intyg etc.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Förfrågan/Informatio
n

SkrivelseFörfrågan/Information
kommer in

Journalantecknin
g

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år

Skrivelse

Journalantecknin
g

Svar på
förfrågan/Information
skickas eller besvaras
muntligen

Intyg

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år
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Verksamhetsområde
Gemensamma
processer
Process
Klagomål

Beskrivning

Miljöenheten handlägger olika klagomålsärenden. Klagomål kan vara muntliga eller skriftliga, och de kan även vara anonyma .

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Klagomål...

Skrivelse

Journalantecknin
g

Klagomål kommer in

Foto

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B/ 2 år Efter 10 år 5 år Klagomål som
inte leder till
vidare
handläggning
med tillhörande
handlingar
gallras
efter 2 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Skrivelse

Journalantecknin
g

Kompletterande
uppgifter kommer in

Foto

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Information ges till den Skrivelse N D Miljöenheten P/D B Efter 10 år 5 år
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som föranleder
klagomålet antingen
muntligt eller skriftligt

Journalantecknin
g

s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

Skrivelse

Rapport

Checklista

Vid behov görs besök
på plats för t ex
bullermätning,
vattenprovtagning

Foto

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Rapport

Skrivelse

Redovisning av
åtgärder/komplettering
kommer in

Foto

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Verksamhetsområde
Gemensamma
processer
Process
Miljösanktionsavgift

Beskrivning

Miljösanktionsavgift är en sanktionsavgift från 1 000 kronor. Avgiften tillfaller staten. Miljö- och byggnadsnämnden har skyldighet
enligt miljöbalken att besluta om att miljösanktionsavgifter för överträdelser som anges i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Miljösanktionsavgift

Skrivelse

Journalantecknin
g

Information/konstatera
n de om överträdelser
som kan medföra
Miljösanktionsavgift
kommer in Foto

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseFörslag till beslut
skickas Journalantecknin

g

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Kommunicering
förslag till beslut
§ 17-hörande

Svar på förslag till
beslut kommer in

Skrivelse D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Delegationsbeslut
fattas och skickas
med delgivningskvitto
och mottagningsbevis,
kopia skickas till
Kammarkollegiet

Delegationsbeslu
t

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Tjänsteskrivels
e upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Beslut fattas i miljö-
och
byggnadsnämnden
och skickas med
delgivningskvitto/mott
a gningsbevis, kopia
skickas till
Kammarkollegiet

Beslut Miljö- och
byggnadsnämnde
n

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Delgivningskvitto/mott
a gningsbevis
kommer in

Delgivningskvitto/
mottagningsbevis

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kopia på beslut från
Kammarkollegiet
kommer in

Beslut N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Gemensamma
processer
Process
Projekt

Beskrivning

Övergripande projekt. Handlingar som är gemensamma för projektet det vill säga inte handlingar som är objektsspecifika som t.ex.
tillsynsrapport.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför handlingar inkomna med post Handläggaren diarieför själv upprättade
och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Projekt

Skrivelse

Checklista

Projektbeskrivning
upprättas

Objektlista

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Sammanställning av
resultat

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Tjänsteskrivels
e upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Beslut fattas i miljö-
och
byggnadsnämnden

Beslut Miljö- och
byggnadsnämnde
n

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Gemensamma
processer
Process
Remiss

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden får in ett antal remisser för yttrande. Det kan vara remisser från Länsstyrelsen, Miljödomstolen,
andra kommuner, förvaltningar inom kommunen m fl. Inom kommunen bevarar remitterande myndighet handlingarna. Yttrande
myndighet bevarar endast sitt yttrande, remissunderlag samt remissförfrågan.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Remiss...

Remiss inkommer för
yttrande

Remiss N D Miljöenhetens
närarvkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenhetens
närarvkiv, EDP
Vision Miljö

P/D G Efter 10 år 5 år

Skrivelse

Foto

Rapport

Situationsplan

Kompletterande
uppgifter kommer in

Planhandling

N D Miljöenhetens
närarvkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B/G Efter 10 år 5 år Inkommande
uppgifter av
betydelse för
ärendet bevaras

Skrivelse, rapportVid behov görs besök
på plats Journalantecknin

N D Miljöenhetens
närarvkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B/G Efter 10 år 5 år Inkommande
uppgifter av
betydelse för
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g ärendet bevaras

Svar på remiss
skickas

Yttrande N D Miljöenhetens
närarvkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Verksamhetsområde
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Gemensamm
a processer
Process
Tillsyn

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver tillsyn på Hälsoskydd, Miljöskydd och livsmedel

Rapporter som Miljöenheten kräver ska komma in enligt kontrollprogram är t ex Miljörapporter,

kvartalsrapporter Ett nytt ärende läggs upp årsvis

Miljöenheten tar kontinuerligt prover av badvattnet enligt rutin Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och Allmänna Råd om
badvatten (2012:14)

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn/handläggaren diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post,
handläggaren registrerar själv upprättade och utgående handlingar, uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Tillsyn

Påminnelse/Informatio
n inför besök skickas
ut.

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Tillsyn utan besök
på plats

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Skrivelse

Checklista

Vid behov görs en
inspektion på plats

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Checklista finns
som hjälp/
arbetsmaterial
vid
inspektion
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Skrivelse
Situationsplan
Miljörapport
Analysrapport

Handlingar kommer in

Egenkontrollprogr
a m

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Svar på handlingar
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov
begärs
komplettering
in muntligen
eller
skriftligen

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Skrivelse
Situationsplan
Miljörapport
Analysrapport

Kompletterande
uppgifter kommer in

Egenkontrollprogr
a m

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Gemensamma
Processer
Process
Utdömande av vite

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden ansöker om utdömande av vite.

Bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) om vite.

Ansökan om utdömande av vite görs hos Mark- och miljödomstolen.

Ansvarig för processen är handläggaren.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Utdömande av vite

Delegationsbeslut
fattas och skickas
med
delgivningskvitto/mot
ta
gningsbevis

Delegationsbeslu
t

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Tjänsteskrivels
e upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Beslut fattas i miljö-
och
byggnadsnämnden
och skickas med
delgivningskvitto/mott
a
gningsbevis

Beslut Miljö- och
byggnadsnämnde
n

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Föreläggande om
yttrande kommer
från Mark- och
miljödomstolen

Remiss N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Yttrande skickas
till Mark- och
miljödomstolen

Yttrande N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

D B Efter 10 år 5 år
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Beslut kommer in
från Mark- och
miljödomstolen

Beslut N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Verksamhetsområde
Gemensamma
Processer
Process
Åtalsanmälan

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att anmäla till polis- eller åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott som gäller
miljöbalken eller livsmedelslagen.

Ansvarig för ärendet är handläggaren.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Åtalsanmälan

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Skrivelse
Foto
Situationsplan

Kompletterande
uppgifter kommer in

Analysrapport

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Åtalsanmälan
upprättas och skickas
till Polis eller
Åklagarmyndigheten

Åtalsanmälan N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Beslut kommer in Beslut från annan
myndighet

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Kopia för
kännedom
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Verksamhetsområde
Gemensamma
processer
Process
Överklagan av beslut

Beskrivning

Beslut som fattas av Miljö- och byggnadsnämnden kan överklagas. Överklagan ställs till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan
överklagas till Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
För prövning i Mark- och miljööverdomstolen krävs ett prövningstillstånd. Beslut om miljösanktionsavgift överklagas direkt till Mark-
och miljödomstolen utan att passera Länsstyrelsen. Beslut och domar läggs i samma ärende som det beslut som överklagats.

Ansvarig för processen är handläggaren. Registratorn diarieför handlingar inkomna med post. Handläggaren diarieför själv
upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Överklagan

Överklagan av beslut
kommer in

Överklagan N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Miljöenheten
kontrollerar att
överklagan
inkommit inom
tiden för
överklagan

Rättidsprövning görs
genom att kontrollera
att överklagan
inkommit inom tiden
för överklagan.
Överklagandet med
övriga handlingar
skickas vidare till
överklagningsinstanse
n

Överlämnande N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Överklagan
(orginal) och
övriga
handlingar
(kopia av
underlag för
beslut från
MOBN) skickas
till
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överklagandeinst
an sen för beslut

Delegationsbeslut om
avvisning upprättas
och skickas till de
vars överklagande
kommit in för sent.
Skickas med

Delegationsbeslu
t

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Beslut om
avvisning
skickas till de
vars
överklagande
kommit in för
sent.
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delgivningskvitto/motta
gningsbevis

Skickas med
överklagandehän
vis ning och
delgivningskvitto

Tjänsteskrivels
e upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Beslut fattas i miljö-
och
byggnadsnämnden

Beslut Miljö- och
byggnadsnämnde
n

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Delgivningskvitto/mott
a gningsbevis
kommer in

Delgivningskvitto/
mottagningsbevis

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Överklagan Överklagan N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år Överklagan
om
avvisningsbes
lut inkommer.
Överklagan
(orginal) och
kopia på övriga
handlingar i
ärendet skickas
till
överklagandeinst
an
sen för beslut

Remiss från
överklagandeinstanse
n

Remiss N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP

P/D B Efter 10 år 5 år
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inkommer för yttrande Vision Miljö

Yttrande skickas till
överklagandeinstanse
n

Yttrande N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Beslut kommer in Beslut från annan
myndighet

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Miljöskydd
Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Avlopp, enskilda
avloppsanläggningar

Beskrivning

Utanför kommunalt verksamhetsområde kan fastighetsägaren själv få anordna ett enskilt eller gemensamt avlopp. Dessa
avloppsanläggningar kan vara markbaserad rening t.ex. tät markbädd med fosforfälla/fosforfällning eller ett minireningsverk.
Tillstånd för avloppsanläggningen söks hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Ansökan/Anmälan om
inrättande av avlopp
eller ändring av
avloppsanläggning

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan/Anmälan om
inrättande av avlopp
eller ändring av
avloppsanläggnin
g

Ansökan/Anmäla
n
Situationsplan

Jordartsprotokoll

Ritning

Infoblad

Ansökan/anmälan om
inrättande av avlopp
eller ändring av
avloppsanläggning
kommer in

Granneyttrande

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Vid behov Skrivelse N D Miljöenheten P/D B Efter 10 år 5 år
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begärs
komplettering
in muntligen
eller
skriftligen

Journalantecknin
g

s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

Komplettering
Journalantecknin
g
Ansökan/Anmäla
n

Kompletterande
uppgifter kommer in

Skrivelse

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Situationsplan

Jordartsprotokoll

Ritning

Granneyttrande

Infoblad

Remiss om
slamtömning skickas
med begäran om
yttrande

Remiss N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på remiss
kommer in

Yttrande N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Journalantecknin
g
Foto

Vid behov görs en
inspektion på plats

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Anteckning, foto
från platsbesök

Skrivelse

Foto

Avtal

Installationsintyg med
kontrollplan kommer
in när
avloppsanläggningen
är nedlagd och färdig Servitut

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på
installationsintyg
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Information om att
avloppet är färdigt
skickas till
kommunens

Skrivelse N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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renhållningsorganisati
on.

Inkoppling till
kommunalt
vatten/avlopp
Avtal om inkoppling på
kommunalt

Avtal N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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vatten/avlopp
kommer in
Inkopplingsanmälan
kommer in när
fastigheten kopplas
på
nätet

Skrivelse N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Information med
begäran om
sluttömning skickas
till
Renhållningsenheten

Skrivelse N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Cistern

Beskrivning

Innan en cistern installeras ska Miljö- och byggnadsnämnden informeras. Alla cisterner måste genomgå en installationskontroll
innan de tas i bruk. De ska även besiktigas regelbundet om de är inomhus eller i/på mark. Om cisternen inte blir godkänd vid en
besiktning måste den repareras eller skrotas. Om den repareras måste en revisionskontroll göras innan den åter används.
Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal (SE ÖVER)

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
nyinstallation av
cistern
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Anmälan om
nyinstallation av
cistern
kommer in

Anmälan N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år .

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år

Skrivelse N D Efter 10 år
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Kompletterande
uppgifter kommer in

Rapport Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B

Installationsrapport
kommer in

Rapport N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år

Anmälan om
cisterner och
rörledningar som
varaktigt tas ur
bruk
(skrotningsintyg)
Anmälan/Skrotningsin
ty g om cisterner och
rörledningar som
varaktigt tas ur bruk
kommer in

Anmälan N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Skrivelse med
begäran om
skrotningsintyg

Kompletterande
uppgifter
Skrotningsintyg
kommer in

Anmälan Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Skrotningsintyg

Bekräftelse på att
cisternen är ur bruk
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Köldmedieanläggning

Beskrivning

Nyinstallation/konvertering av aggregat som innehåller 10 kg köldmedier eller mer, kräver anmälan och samråd med Miljö- och
byggnadsnämnden. Installationsrapport ska därefter skickas in. Om total mängd i anläggningen är 10 kg eller mer ska en årlig
rapport av läckagekontroller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 31 mars. Om hantering av köldmedier inte sker
korrekt riskerar operatören en miljösanktionsavgift.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
köldmedieanläggnin
g
Anmälan om
köldmedieanläggning
kommer in

Anmälan N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen skriftligt
eller
muntligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande
uppgifter kommer in

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på anmälan
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP

P/D B Efter 10 år 5 år
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Vision Miljö

Installationsrapport
kommer in

Rapport N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Miljöfarlig
verksamhet B-nivå

Beskrivning

Miljöfarliga industrier/verksamheter är verksamheter som på något sätt har/kan ha en påverkan på miljön eller människors hälsa.
Beroende på olika faktorer delas dessa in i olika nivåer. För att få  starta  verksamheter som tillhör B-nivå måste en ansökan om
tillstånd skickas in till Länsstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden är remissinstans i tillståndsprövning av B-anläggningar. Nämnden har övertagit tillsynen på de flesta B-
anläggningarna.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Remiss om startande
av Miljöfarlig
industri/verksamhet
Remiss från
Länsstyrelsen om att
få starta
verksamhet
kommer in

Remiss N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Från
Länsstyrelsen

Yttrande skickas Yttrande N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Beslut från
Länsstyrelsen
kommer in

Beslut från annan
myndighet

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Beslut om
tillstånd från
Länsstyrelsen
för kännedom
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Kontrollprogram
kommer in

Skrivelse Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Överlåtelse av tillsyn

Överlåtelse Skrivelse

Beslut om överlåtelse
av tillsyn kommer in

Beslut från annan
myndighet

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Beslut om
överlåtelse av
tillsyn
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Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Miljöfarlig
verksamhet C-nivå

Beskrivning

Miljöfarliga industrier/verksamheter är verksamheter som på något sätt har/kan ha en påverkan på miljön eller människors hälsa.
Beroende på olika faktorer delas dessa in i olika nivåer. För att få starta verksamheter som tillhör C-nivå måste en anmälan
skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden. Tillsyn av industri/verksamheter på C- och U-nivå sker fortlöpande under det att
verksamheten bedrivs .

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
miljöfarlig verksamhet
och klassning/årlig
avgift

Anmälan

Situationsplan

Säkerhetsdatabla
d
Kemikalieförteckn
i ng
Miljökonsekvensb
e skrivning
Verksamhetsbesk
ri vning
Analysrapport

Anmälan om miljöfarlig
verksamhet kommer
in

Foto

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Vid behov begärs Skrivelse N D Miljöenheten P/D B Efter 10 år 5 år
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komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

Komplettering
Skrivelse

Kompletterande
uppgifter kommer in

Anmälan

N D P/D B Efter 10 år 5 år
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Situationsplan

Säkerhetsdatabla
d
Kemikalieförteckn
i ng
Miljökonsekvensb
e skrivning
Verksamhetsbes
kri
vning
Foto

Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

Vid behov görs
inspektion på plats

Rapport N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Remiss skickas för
yttrande

Remiss N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på remiss
kommer in

Yttrande N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan om dispens Både B och C
objekt

Ansökan om dispens
kommer in

Ansökan N D Miljöenhetens
närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller

Journalantecknin
g

N
N

D
D

Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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skriftligt

Kompletterande
uppgifter kommer in

Skrivelse
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Bekämpning

Beskrivning

Bekämpning med bekämpningsmedel/biocidprodukter kräver ansökan, anmälan eller underrättelse om spridning till Miljö- och
byggnadsnämnden. Det kan t.ex. gälla bekämpning av ogräs vid golfbanor eller banvallar och bekämpning med biocidprodukter.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Underrättelse om
spridning av
biocidprodukte
r
Underrättelse om
spridning av
biocidprodukter
kommer
in

Skrivelse N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseKompletterande
uppgifter kommer in Säkerhetsdatabla

d

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på underrättelse
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP

P/D B Efter 10 år 5 år
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Vision Miljö

Ansökan/anmälan om
spridning av
bekämpningsmede
l

Ansökan/Anmäla
n
Sprutjournal

Ansökan/Anmälan om
spridning av
bekämpningsmedel
kommer in Säkerhetsdatabla

d

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Situationsplan

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Komplettering
Skrivelse
Ansökan/Anmäla
n
Sprutjournal

Säkerhetsdatabla
d

Kompletterande
uppgifter kommer in

Situationsplan

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Miljöfarlig olycka

Beskrivning

Olyckor orsakar exempelvis kemikalieutsläpp till luft, vatten och mark. Akuta olyckor anmäls oftast i första skedet av
räddningstjänsten. Olyckor består av bland annat bränder, trafikolyckor eller olyckor vid miljöfarliga verksamheter så som
exempelvis industrier eller avloppsreningsverk.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Mijlöfarlig olycka
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Anmälan

Journalantecknin
g
Rapport

Situationsplan

Anmälan om olycka
kommer in muntligt
eller skriftligt

Foto

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Skrivelse N D Efter 10 år 5 år
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Vid behov görs
inspektion på plats

Journalantecknin
g

Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Komplettering
Skrivelse
Anmälan

Rapport

Situationsplan

Kompletterande
uppgifter kommer in

Foto

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Saneringsanmälan
kommer in

Skrivelse
Rapport

Ärendet avslutas
med inkommen
saneringsanmäla
n. Vid bedömning
om ingen åtgärd
avslutas ärendet
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Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Förorenad mark

Beskrivning

Påträffas förorenad mark ska det anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. Det är också förbjudet att utan anmälan vidta
efterbehandlingsåtgärder i ett område som är förorenat.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om förorenad
mark

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om förorenad
mark

Skrivelse

Journalantecknin
g

Underrättelse om
förorenad mark
kommer in

Provtagningsplan

N D Miljöenheten
s närarkiv

EDP Vision Miljö
P/D

B Efter 10 år 5 år Underrättelse
om påträffad
förorening

SkrivelseVid behov görs
inspektion på plats Journalantecknin

g

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
en komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g
Komplettering

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Anmälan

Situationsplan

Anmälan kommer in

Analysrapport

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Foto

Rapport
undersökningar av
förorenat område
kommer in

Rapport N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

AnmälanKompletterande
uppgifter kommer in Situationsplan

N D P/D B Efter 10 år 5 år
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Analysrapport

Foto
Komplettering

Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

Slutrapport kommer in Rapport N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på slutrapport
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Miljöskydd
Process
Gödseldispens

Beskrivning

Det är förbjudet att sprida gödsel under vissa delar av året och på frusen mark enligt spridningsregler i Miljöbalken och
tillhörande förordning och föreskrifter. Om en lantbrukare ändå måste sprida gödsel kan man söka dispens från
spridningsreglerna, exempelvis dispens för att sprida gödsel på frusen mark.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Gödseldispens

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Gödseldispens

AnsökanAnsökan om
gödseldispens
kommer
in

Situationsplan

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov görs en
inspektion på plats Journalantecknin

g

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
en komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

AnsökanKompletterande
uppgifter kommer in Situationsplan

Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Hälsoskydd
Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Lokaler för
undervisning
– Skola,
barnomsorg ( §
38 )

Beskrivning

Lokaler för undervisning kräver enligt miljöbalken och tillhörande förordning en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden som
även har tillsynsansvar över verksamheten. Om anmälan ej inkommer riskerar verksamhetsutövaren miljösanktionsavgift.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om
undervisningslokal

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
undervisningsloka
l

Anmälan

Situationsplan

Ventilationsprotok
oll
VA-redovisning

Anmälan om
undervisningslokal
kommer in

Egenkontrollprogr
a
m

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen skriftligt
eller
muntligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande Anmälan N D Miljöenheten P/D B Efter 10 år 5 år
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Situationsplan

Ventilationsprotok
oll
VA-redovisning

uppgifter kommer in

Egenkontrollprogr
a
M
Komplettering

s närarkiv,
EDP Vision
Miljö
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Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Lokaler för behandling

Beskrivning

Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta genom skärande och stickande verktyg kräver enligt miljöbalken
och tillhörande förordning en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden som även har tillsynsansvar över verksamheten. Om
anmälan inte inkommer riskerar verksamhetsutövaren miljösanktionsavgift.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om
yrkesmässig
hygienisk
verksamhet

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
yrkesmässig
hygienisk
verksamhet

Anmälan

Situationsplan

Ventilationsproto
k
oll
VA-redovisning

Anmälan om
yrkesmässig
hygienisk
verksamhet
kommer in

Egenkontrollprogr
a m

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande Anmälan N D Miljöenheten P/D B Efter 10 år 5 år
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Situationsplan

Ventilationsprotok
oll
VA-redovisning

uppgifter kommer in

Egenkontrollprogr
a m
Komplettering

s närarkiv,
EDP Vision
Miljö



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU

153

Skrivelse

Checklista

Vid behov görs
inspektion på plats

Rapport

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Skrivelse om
bokning av tid
inför besök

Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Bassängbad

Beskrivning

Bassängbad kräver enligt miljöbalken och tillhörande förordning en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden som även har
tillsynsansvar över verksamheten. Analysprotokoll skickas till miljöenheten. Om anmälan ej inkommer riskerar
verksamhetsutövaren miljösanktionsavgift.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om
bassängbad

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
bassängba
d

Anmälan

Situationsplan

Ventilationsprotok
oll
VA-redovisning

Anmälan om
bassängbad kommer
in

Egenkontrollprogr
a m

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år .

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Anmälan

Situationsplan

Ventilationsprotok
oll

Kompletterande
uppgifter kommer in

VA-redovisning

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Egenkontrollprogr
a m
Journalantecknin
g
Komplettering

Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Solarium

Beskrivning

Solarier kräver enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden som även har
tillsynsansvar över verksamheten och kan meddela förelägganden och förbud med stöd av Strålskyddslagen.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om solarium

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om solarium

Anmälan

Situationsplan

Ventilationsproto
k
oll
Intyg
Svensk
Standard

Anmälan om solarium
kommer in

Egenkontrollprogr
a m

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Vid behov begärs Skrivelse N D Miljöenheten P/D B Efter 10 år 5 år
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komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

Anmälan

Situationsplan

Kompletterande
uppgifter kommer in

Ventilationsprotok
oll

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Intyg
Svensk
Standard
Egenkontrollprogr
a
M
Komplettering
Skrivelse

Checklista

Vid behov görs
inspektion på plats

Rapport

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Skrivelse om
bokning av tid
inför besök

Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Anmälan/ansökan
enligt lokala
föreskrifterna

Beskrivning

Det krävs tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. För Valborgsmässoeld och liknade
krävs dispens d.v.s. tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Regler gällande t.ex. djurhållning och eldning finns i kommunala
lokala föreskrifter.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Ansökan om tillstånd
för djurhållning

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan om tillstånd
för djurhållning

Ansökan

Situationsplan

Ansökan om tillstånd
för djurhållning
kommer in

Ritning

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan

Situationsplan

Kompletterande
uppgifter kommer in

Ritning
Komplettering

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Ansökan om dispens
för eldning

AnsökanAnsökan om dispens
för eldning kommer in Situationsplan

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

AnsökanKompletterande
uppgifter kommer in Situationsplan

Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Remiss skickas för
yttrande

Remiss N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på remiss
kommer in

Yttrande N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Vattentäkt

Beskrivning

Enskilda grundvattentäkter (för en eller två hushåll) kräver tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden inom detaljplan, samlad
bebyggelse och i kustzonen. Anmälan krävs för befintliga vattentäkter inom dessa områden anlagda före 2000.

Lagstöd för det är miljöbalken och kommunens ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”. För större
vattentäkter söker man tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Ansökan/anmälan -
om anläggande av
grundvattentäkt/brun
n

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan/anmälan -
om anläggande av
grundvattentäkt/brun
n

Ansökan/Anmäla
n
Situationsplan

Ansökan/Anmälan om
anläggande av
grundvattentäkt
kommer in Granneyttrande

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan/Anmäla
n

Kompletterande
uppgifter kommer in

Situationsplan

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision

P/D B Efter 10 år 5 år
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Granneyttrande
Komplettering

Miljö

Brunnsprotokoll från
entreprenören
kommer
in

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Brunnsprotokoll

Anmälan om befintlig
grundvattentäkt
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AnmälanAnmälan befintlig
grundvattentäkt
kommer
in

Situationsplan

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

AnmälanKompletterande
uppgifter kommer in Situationsplan

Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Värmepump

Beskrivning

Installation av värmepumpar av typen berg/jord/vatten kräver enligt lokala föreskrifter en ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden.
Vid installation av luftvärmepumpar ska en anmälan inlämnas. Om effekten på anläggningen överstiger 10 MW räknas denna som
en C-anläggning. Om ansökan/anmälan inte inkommer riskeras miljösanktionsavgift. Ansökan om bergvärmepump och anmälan
om luftvärmepump görs enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Ansökan om
värmepump

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan om
värmepump

Ansökan/Anmäla
n
Situationsplan

Granneyttrande

Ansökan/Anmälan om
Bergvärme,
Luftvärme, Jordvärme
och Vattenvärme

Infoblad

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan

Situationsplan

Kompletterande
uppgifter kommer in

Granneyttrande

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Infoblad
Komplettering

Remiss skickas för
yttrande

Remiss N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år ang fornlämning,
VA mm

Svar på remiss
kommer in

Yttrande N D Miljöenhetens
närarkiv

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Renhållning

Beskrivning

Enligt Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter krävs en anmälan av kompostering. Enligt samma föreskrifter kan undantag prövas
av miljöenheten; gemensam kompost/eget omhändertagande av matavfall och brännbart restavfall/eget omhändertagande av
slam och latrin/spridning av slam/ längre slamtömningsintervall för avloppsanläggning/längre tömningsintervall för fosforfälla.
Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs ansökan för att inrätta torrtoalett. Även
renhållningsklagomål handläggs.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om
kompostering av
hushållsavfall

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
kompostering av
hushållsavfall

Anmälan

Kvitto

Anmälan
kompostering av
hushållsavfall kommer
in Foto

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

AnsökanKompletterande
uppgifter kommer in Kvitto

N D Miljöenheten
s närarkiv,

P/D B Efter 10 år 5 år
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Foto
Komplettering

EDP Vision
Miljö

Anmälan om
gemensam kompost

AnmälanAnmälan om
gemensam kompost
kommer in

Kvitto

N D P/D B Efter 10 år 5 år
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Foto Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan

Kvitto

Kompletterande
uppgifter kommer in

Foto
Komplettering

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan om eget
omhändertagande
av matavfall och
brännbart restavfall

Ansökan om eget
omhändertagande av
matavfall och
brännbart
restavfall kommer in

Ansökan N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande
uppgifter kommer in

Ansökan
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Remiss skickas för
yttrande till
Renhållningen

Remiss N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på remiss
kommer in

Yttrande N D Miljöenhetens
närarkiv

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan om eget
omhändertagande av
slam

Ansökan N D Efter 10 år 5 år
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Situationsplan

Ritning

Ansökan om
eget
omhändertagan
de kommer in Granneyttrande

Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan

Situationsplan

Ritning

Kompletterande
uppgifter kommer in

Granneyttrande
Komplettering

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov görs
inspektion på plats Journalantecknin

g

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Anteckning,
bilder från
platsbesök

Anmälan om spridning
av slam

Anmälan

Situationsplan

Anmälan om
spridning av slam
kommer in

Granneyttrande

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

AnsökanKompletterande
uppgifter kommer in Situationsplan

N D Miljöenheten
s närarkiv,

P/D B Efter 10 år 5 år
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Granneyttrande
Komplettering

EDP Vision
Miljö

SkrivelseVid behov görs
inspektion på plats Journalantecknin

g

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Anteckning,
bilder från
platsbesök

Ansökan om
torrtoalett
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Ansökan

Situationsplan

Konstruktionsritni
n g
Kvitto

Ansökan om torrtoalett
kommer in

Granneyttrande

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ansökan

Situationsplan

Konstruktionsritni
n g
Kvitto

Kompletterande
uppgifter kommer in

Granneyttrande
Komplettering

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov görs
inspektion på plats Journalantecknin

g

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Anteckning,
bilder från
platsbesök

Ansökan om längre
slamtömningsintervall
eller längre
tömningsintervall för
fosforfälla

Ansökan om längre
tömningsintervall för
slam eller fosforfälla
kommer in

Ansökan N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Kompletterande
uppgifter kommer in

Ansökan
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D Bevaras Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov görs
inspektion på plats Journalantecknin

g

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Anteckning,
bilder från
platsbesök
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Verksamhetsområde
Hälsoskydd
Process
Smittskydd

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden är enligt miljöbalken ansvarig för och ska utreda objektsburna utbrott av smitta som t.ex. kan härledas
till bassängbad, idrottsanläggningar och gym, förskola/skola, kyltorn, sällskapsdjur, restaurang eller liknande. Uppmaning kan
komma från smittskyddsläkare eller annan anmälan.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om
misstänkt smitta

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
misstänkt smitta

AnmälanAnmälan om
misstänkt smitta
kommer in
skriftligt eller muntligt

Journalantecknin
g

J och N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Anmälan

Journalantecknin
g
Analysrapport

Kompletterande
uppgifter kommer in

Följesedel
Komplettering

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Vid behov görs Skrivelse N D Miljöenhete P/D B Efter 10 år 5 år
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Tillsynsrapportinspektion på plats

Journalantecknin
g

ns närarkiv,
EDP Vision
Miljö

Sammanställning
görs av utredning och
skickas till
berörda

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D DB Efter 10 år 5 år
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Livsmedel
Verksamhetsområde
Livsmedel
Process
Livsmedelsanläggning

Beskrivning

Livsmedelsanläggningar (exempelvis, grossister, butik, kök som tillagningar/serverar mat i kommersiell eller offentlig verksamhet)
kräver anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Lagstödet för anmälan hittar man i EG-förordningen 852/2004.
Livsmedelsanläggningar som inte ska anmälas till kommun är primärprocenter (exempelvis grönsaksodlare) eller animaliska
livsmedelsanläggningar (ex. slakteri) dessa ska anmälas/ansökas till Länsstyrelsen respektive Livsmedelsverket.

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver sedan regelbunden tillsyn på anmälda och registrerade livsmedelsanläggningarna enligt
livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen är gemensam för hela EU men kompletteras i vissa fall med nationella
bestämmelser.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om
registrering
och
riskklassning
av
livsmedelsanläggnin
g

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om
registrering
och
riskklassning
av
livsmedelsanläggnin
g
Anmälan om
registrering och
riskklassning av
livsmedelsanläggning
kommer in

Anmälan N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande
uppgifter kommer in

Anmälan
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Anmälan om ändring
av
livsmedelsverksamhe
t
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Anmälan om ändring
av
livsmedelsverksamhet
kommer in

Anmälan N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Bekräftelse på
inkommen anmälan
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande
uppgifter kommer in

Anmälan
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Anmälan om
upphörande av
verksamhet
Anmälan om
upphörande av
verksamhet kommer
in

Anmälan N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Bekräftelse på
inkommen anmälan
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Livsmedel
Process
Sanktionsavgift

Beskrivning

Livsmedelsföretagare ska innan start av verksamhet, vid byte av lokal eller ansvarig juridisk person för en livsmedelsverksamhet
underrätta kontrollmyndigheten om detta innan livsmedel får släppas ut på marknaden. Sanktionsavgiften är motsvarande 1 eller
0.5% av den uppskattade årsomsättningen. Avgiften tillfaller staten. Miljö- och byggnadsnämnden har skyldighet enligt
Livsmedelslagen att besluta om att sanktionsavgifter för överträdelser som anges i förordningen om sanktionsavgifter.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Sanktionsavgift

Information/konstatera
n de om bristande
anmälningsskyldighet

Skrivelse/Journal
an teckning

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kommunicering av
sanktionsavgift

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Svar på
kommuniceringen
kommer in

Skrivelse D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Tjänsteskrivels
e upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP

P/D B Efter 10 år 5 år
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Vision Miljö

Beslut fattas i miljö-
och
byggnadsnämnden
och skickas med
delgivningskvitto/mott
a
gningsbevis

Beslut Miljö- och
byggnadsnämnde
n

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Delgivningskvitto/mott
a gningsbevis
kommer in

Delgivningskvitto/
mottagningsbevis

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Ärendet skickas till
Kammarkollegiet

Journalantecknin
g
Beslut

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år När
överklagningstide
n har passerat
skickas
protokollet till
Kammarkollegiet

Verksamhetsområde
Livsmedel
Process
Livsmedelsanläggning
- Livsmedel

Beskrivning

Händelsestyrd kontroll t.ex. RASFF, misstanke om fusk, främmande föremål/kontaminanter i produkt som inte inkommer som
ett klagomål utan från företagaren eller SLV eller liknande

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Tillsyn - RASFF

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Tillsyn - RASFF N D Miljöenhetens
närarkiv

EDP Vision Miljö Bevaras Efter 10 år 5 år

Information kommer in
antigen muntligt eller
skriftligt

Skrivelse N D Miljöenheten
s närarkiv

EDP Vision Miljö B Efter 10 år 5 år Telefonsamtal
om t.ex.
misstanke om
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Journalantecknin
g

köttfusk T.ex.
e- post eller post
gällande ex
RASFF,
misstanke om
köttfusk

SkrivelseVid behov
begärs
komplettering
in muntligen
eller
skriftligen

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv

EDP Vision Miljö B Efter 10 år 5 år



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU

183

SkrivelseKompletterande
uppgifter kommer in Rapport

Komplettering

N D Miljöenheten
s närarkiv

EDP Vision Miljö B Efter 10 år 5 år

Skrivelse
Checklista

Vid behov görs
inspektion på plats

Rapport

N D Miljöenheten
s närarkiv

EDP Vision Miljö B Efter 10 år 5 år Inspektionsrappo
rt
/revisions-rapport

SkrivelseSvar på rapport från
verksamhetsutövaren
kommer in

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv

EDP Vision Miljö B Efter 10 år 5 år

SkrivelseSvar på inkommen t
ex rutin, analys
yttrande

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv

EDP Vision Miljö B Efter 10 år 5 år

Verksamhetsområde
Livsmedel
Process
Livsmedelsanläggning
- Dricksvatten

Beskrivning

Dricksvattenproducenter handläggs som livsmedelsanläggningar, det vill säga både kommunala anläggningar och privata som
uppfyller dricksvattenförordningen LIVFS 2001:30. Obs enskilda brunnar ingår inte här utan är hälsoskydd.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Anmälan om
registrering och
riskklassning av
dricksvattenanläggnin
g

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning
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Anmälan om
registrering och
riskklassning av
dricksvattenanläggnin
g

Anmälan om
registrering och
riskklassning av
dricksvattenanläggnin
g
kommer in

Anmälan N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Begäran om
komplettering skickas
ut

Skrivelse N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 5 år

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 5 år

Kompletterande
uppgifter kommer in

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år
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SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande
uppgifter kommer in

Anmälan
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Fastställande av
provtagningsprogram
Förslag på
provtagningsprogram
kommer in

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Bekräftelse på
inkommen anmälan
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande
uppgifter kommer in

Anmälan
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Naturvård
Verksamhetsområde
Skyddade områden-
Strandskydd
Process
Strandskydd
Ansökan om
strandskyddsdispens

Beskrivning

Åtgärder (t.ex. byggnader, anläggningar, bryggor och andra anordningar) inom områden som är strandskyddade är i grunden
förbjudna men kan i vissa fall ändå få utföras. I sådana fall ska en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna lämnas
till miljö- och byggnadsnämnden (åtgärder inom områden som har annat skydd, ex. naturreservat eller Natura 2000-område prövas
av länsstyrelsen). Miljö- och byggnadsnämnden har även ansvaret för tillsyn vad gäller strandskyddade områden, exklusive
naturreservat m.m. där länsstyrelsen har ansvaret.

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan
strandskydd

Ansökan

Situationsplan

Ansökan om
strandskydd kommer
in

Granneyttrande

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
Skriftligt
Begäran om
komplettering
skickas ut

Journalantecknin
g

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Kompletterande
uppgifter kommer in

Anmälan
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Remiss skickas
för yttrande

Remiss N D Miljöenhetens
närarkiv

EDP Vision Miljö B Efter 10 år 5 år

Svar på remiss
kommer in

Yttrande N D Miljöenhetens
närarkiv

EDP Vision Miljö B Efter 10 år 5 år

Skrivelse

Journalantecknin
g

Vid behov görs
inspektion på plats
Anteckningar på
platsbesök upprättas Journalantecknin

g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år Anteckning,
bilder från
platsbesök
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Verksamhetsområde
Naturvård
Skyddade områden
Process
Naturreservat

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden prövar tillstånds- och dispensansökningar inom kommunala naturreservat enligt 7 kap. Miljöbalken

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registratorn diarieför ärendet samt registrerar handlingar inkomna med post. Handläggaren
diarieför själv upprättade och utgående handlingar samt uppgifter inkomna via e-post eller telefonsamtal

Aktivitet
Dispens från
föreskrifterna inom
naturreservat

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Dispens från
föreskrifterna inom
naturreservat

AnsökanDispens från
föreskrifterna kommer
in

Situationsplan
N D Miljöenhetens

närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

SkrivelseVid behov begärs
komplettering in
antingen muntligt
eller
skriftligt

Journalantecknin
g

N D Miljöenheten
s närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år

Kompletterande
uppgifter kommer in

Anmälan
Komplettering

N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 10 år 5 år
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Verksamhetsområde
Naturvård
Skyddade områden
Process
Vattenskyddsområde

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden prövar tillstånds- och dispensansökningar inom visa vattenskyddsområden.

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver tillsyn inom kommunens vattenskyddsområden.

Aktivitet
Tillsyn av
vattenskyddsområde

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning

Information om
tillsynsbesöket skickas
ut

skrivelse N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

journalantecknin
g

N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Tillsynsrapport
upprättas och skickas
ut

tillsynsrapport N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Beslut om åtgärd
upprättas och
skickas ut

beslut N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Svar på
tillsynsrapport
alternativt beslut
inkommer

skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år
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Begäran om
komplettering

skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 5 år

Begäran om
komplettering
skickas ut

beslut N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 5 år

Komplettering
inkommer

skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 5 år

Svar på
komplettering
skickas ut

skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP Vision
Miljö

P/D B Efter 5 år

Verksamhetsområde
Skyddade områden
Naturvård
Process
Vattenskyddsområde

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden prövar tillstånds- och dispensansökningar inom visa vattenskyddsområden.

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver tillsyn inom kommunens vattenskyddsområden.

Aktivitet
Ansökan om tillstånd i
vattenskyddsområde

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=Antal
år

Till slutarkivet Anmärkning
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Ansökan N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 årAnsökan inkommer

Situationsplan N D Miljöenhetens
närarkiv, EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Bekräftelse på
inkommen anmälan
skickas

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Vid behov begärs
komplettering

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Komplettering
inkommer

Skrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Remiss skickas ut Remiss N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Svar på remiss
inkommer

Yttrande N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Beslut om tillstånd alt
avslag på ansökan

Beslut N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år

Tjänsteskrivelse till
nämnd upprättas

Tjänsteskrivelse N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år
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Nämndsprotokoll
skickas ut

Beslut N D Miljöenhete
ns närarkiv,
EDP
Vision Miljö

P/D B Efter 5 år
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Plan
Verksamhetsområde
Plan
Process
Ansökan om
fiskevårdsmedel

Beskrivning

För diverse fiskevårdsprojekt går det att söka så kallade fiskevårdsmedel. Dessa ska användas för bl.a. bildande av
fiskevårdsområden, fiskevård och fisketillsyn. Efter ansökan fördelar Länsstyrelserna dessa medel bland de som söker
dem på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Verksamhetssystem: Public 360

Ärendenamn: Fiskevårdsmedel [År]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning
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Ansökan skickas till
Länsstyrelsen

Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år

Beslut inkommer Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år

Slutrapport skickas till
Länsstyrelsen

Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Miljöstrategi
Process
Ansökan om lokala
naturvårdsbidrag (LONA)

Beskrivning

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga
naturvårdsengagemang.

Ärendenamn: Lokala naturvårdsbidrag (LONA) [År], [beskrivning]
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ansökan skickas till
Länsstyrelsen

Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år

Beslut inkommer Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år

Slutrapport skickas till
Länsstyrelsen

Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU

196

Verksamhetsområde
Miljöstrategi
Process
Ansökan om lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA)

Beskrivning

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt
till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Ärendenamn: Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) [År], [beskrivning]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ansökan skickas till
Länsstyrelsen

Ansökan N D Public
360

D B Efter 5 år

Beslut inkommer Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år

Slutrapport skickas till
Länsstyrelsen

Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Plan
Process
Planbesked

Beskrivning

Genom ett planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett snabbt och tydligt besked om kommunen
tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.

Verksamhetssystem: Public360

Ansökan om planbesked förvaras i Planenhetens arkiv på våning 5 fram till beslutande planbesked, efter 5 år arkiveras de i
slutarkivet.

Lagrum: Plan- och bygglagen.

Ärendenamn: Planbesked för (fastighetsbeteckning)

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieför
s
S=Systema
tis
k förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning
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Planansökan inkommer Ansökan –
planbesked för
(fastighetsbeteckni
ng)

N D Närarkiv
plan 5B

D B Vid
planbesked

Inkommer främst
digitalt

Bekräftelse till sökande Bekräftelse
till sökande

N D Public360 D G Vid
planbesked

Begär komplettering från
sökande

Begäran om
komplettering

N D Public360 D B Vid
planbesked

Begärd
komplettering
inkommer

Begärd
komplettering
mottages

N D Public360 D B Vid
planbesked

Tjänsteskrivelse upprättas Förslag till beslut
– planbesked för
(fastighetsbeteckni
ng)

N D Public360 D B Vid
planbesked

Kommunicering av negativt
beslut

Kommunicering –
förslag till beslut

N D Public360 D B Vid
planbesked

Förslag till negativt
Beslut kommuniceras
ev med sökande

Beslutet inkommer Protokollsutdrag –
beslut –
planbesked för
(fastighetsbeteckni
ng) USU/KS
§§(paragrafnumme

N D Public360 D B Vid
planbesked

Sammanträdesdatum
i protokollsutdraget
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r) (20XX-XXXX)
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Verksamhetsområde
Plan
Process
Detaljplan

Beskrivning

En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt
bostadskvarter eller verksamhetsområde.

Verksamhetssystem: Public 360

Gällande detaljplaner förvaras i Planenhetens arkiv på våning 5, avslagna, avbrutna eller ej längre gällande detaljplaner
arkiveras i slutarkiv.

Lagrum: Plan- och bygglagen

Ärendenamn: Detaljplan för ändamål, fastighetsbeteckning, ”populärnamn”[bebyggelsetyp/detaljplannamn], [stamfastighet]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieför
s
S=Systema
tis
k förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Planansökan inkommer Ansökan N D Närarkiv D B Vid
detaljplanens

Kan inkomma externt
eller upprättas internt
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plan 5B upphörand
e

Vid
detaljplanens

Tjänsteskrivelse upprättas Tjänsteskrivelse N D Public 360 D B

upphörand
e
Vid
detaljplanens

Beslut om fortsatt arbete
fattas

Beslut N D Public 360 D B

upphörand
e

Delegationsbeslut om
planstart,
Planchefens beslut på
delegation

Beslut – Planstart
för (titel på
detaljplan)

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Endast för äldre
positiva planbesked
när planuppdrag givits
I samband med
positivt planbesked
men planarbetet ej
startat. Idessa fall
upprättas ingen
tjänsteskrivelse för
beslut om
planuppdrag.

Tjänsteskrivelse upprättas Förslag till beslut
– planuppdrag för
(fastighetsbeteckni
ng
)

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e
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Beslut om planuppdrag Protokollsutdrag,
beslut,
planuppdrag för
(fastighetsbeteckni
ng
) USU/KS
§§paragrafnumme
r, 20XX-XXXX

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

KS/USU fattar beslut
om positivt
planbesked- Endast I
undantagsfall. I dessa
fall upprättas ingen
tjänsteskrivelse för
beslut om
planuppdrag.
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Uppdragsdirektiv Direktiv -
uppdragsdirektiv

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Vid större
exploateringar finns
direktivet istället i
separat
exploateringsärende

Projektdirektiv Direktiv -
projektdirektiv

N D Public360 D B Vid
detaljplanen
s
upphörand
e

Projektplan för detaljplan
upprättas

Projektplan N D Public360 D B Vid
detaljplanen
s
upphörand
e

Tas fram av
projektledaren

Plankostnadsavtal
upprättas
Plankostnadsavtal skickas
till exploatör

Avtal –
plankostnadsavtal
för
undertecknande

N D Närarkiv
plan 5B
Public360

P/D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Reglerar kostnaderna
för upprättandet av
detaljplaner

Plankostnadsavtal
inkommer undertecknat

Avtal –
plankostnadsavtal
undertecknat av
(exploatör)

N D Närarkiv
plan 5B

P/D B Vid
detaljplanen
s
upphörand
e

Avtal för samverkansavtal
skickas

Avtal –
Samverkansavtal
för
undertecknande

N D Närarkiv
plan 5B

D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e
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Samverkansavtal
undertecknat kommer in

Avtal –
Samverkansavtal
undertecknat av

N D Närarkiv
plan 5B

P/D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Plansamråd Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Behovsbedömning för
miljöbedömning skickas
Undersökning av
betydande
miljöpåverkan skickas

Remiss –
undersökning av
betydande
miljöpåverkan

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Skickas till
Länsstyrelsen

Vid föreläggandeom
miljökonsekvensbeskrivn
ing fattas beslut.Annars
yttrande Inkommerfrån

Beslut inkommer gällande
behov av
miljökonsekvensbeskrivnin
g Yttrande avseende
betydande
miljöpåverkan inkommer

Beslut/Yttrande –
undersökning av
betydande
miljöpåverkan

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Länsstyrelsen
Avrop Avropsförfrågan
skickas till konsult

Avrop
Avropsförfrågan –
(typ av utredning)

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Gäller avrop på
ramavtal,
direktupphandlingar
diarieförs i eget
ärende

Beställningsskrivelse
inkommer
Undertecknad beställning
inkommer

Avtal
Beställning – (typ
av utredning)

N D Närarkiv
plan 5B

P/D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Utredningar som
krävs som underlag
för planer.
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Utredningar inkommer Utredning – (typ av
utredning)

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Exempelvis:
geoteknisk
undersökning, VA-
undersökning,
arkeologiska
undersökningar,
miljökonsekvensbeskri
vn ing,
naturinventering,
riskanalys,
landskapsanalys,



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU

206

bullerutredning,
markmiljöutredning,
luftmiljöutredning,
vattenutredning,
kulturmiljöutredning,
social
konsekvensbeskrivnin
g,
vägutredning.

Detaljplaneförslag till
samråd upprättas

Samrådshandlinga
r

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Beslut fattas av
kommunstyrelsen
eller på delegation.
Innehåller plankarta
samt planbeskrivning

Beslut om samråd
Tjänsteskrivelse inför
samrådsbeslut

Protokollsutdrag/B
e slut
Förslag till beslut
– samråd -
detaljplan för
(fastighetsbeteckni
ng)

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Delegationsbeslut inför
samråd,
Planchefens beslut på
delegation

Delegationsbeslut
– samråd –
detaljplan för
(titel på detaljplan
)

N D Public360 D B Vid
detaljplanen
s
upphörand
e

Beslut om samråd Protokollsutdrag –
Beslut samråd f
ör (titel på
detaljplan)
USU/KS
§§paragrafnumme

N D Public360 D B Vid
detaljplanen
s
upphörand
e
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r (20XX-XXXX)

Detaljplaneförslag går ut på
samråd

Fastighetsförteckni
n g - samråd

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Detaljplaneförslag går ut på
samråd

Sändlista - samråd N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Detaljplaneförslag går ut på
samråd

Information om
samråd

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Detaljplaneförslag går ut på
samråd

Remiss – samråd,
-Lantmäteriet
-Länsstyrelsen
-Övriga enl
sändlista

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Yttranden inkommer Yttrande samråd N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Granskning
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Samrådsredogörelse
upprättas

Samrådsredogörel
se

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Detaljplaneförslag till
granskning upprättas

Granskningshandli
ng

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Beslut tas av
kommunstyrelsen
eller på delegation.
Innehåller plankarta
samt planbeskrivning
och
samrådsredogörelse

Delegationsbeslut, Delegationsbeslut
– graskning
detaljplan för (titel
på detaljplan)

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Tar planchef

Förslag till beslut upprättas Förslag till beslut –
granskning av
detaljplan för (titel
på detaljplan)

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Beslut om granskning Protokollsutdrag -
Beslut
granskning för (tit
el på detaljplan)
USU/KS
§§paragrafnumme
r, (20XX-XXXX)

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e
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Detaljplaneförslag går ut på
granskning

Fastighetsförteck
ning - granskning

Remiss -
granskning

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Detaljplaneförslag går ut på
granskning

Sändlista -
granskning

N D B D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Underrättelse om
granskning

Underrättelse om
granskning

N D B D B Vid
detaljplane
ns
uppphöran
de

Granskningsremiss skickas
ut

Remiss-
Granskning
-Enligt
fastighetsförteck
ning
-Enligt sändlista

N D B D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Granskningsyttrande
inkommer
Yttrande inkommer

Yttrande -
Granskningsutlåta
nd e

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Upprättat
granskningsutlåtande

Granskningsutlåta
nd e

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e
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Publicering och utskick av
underrättelse om
granskningsutlåtande

Underrättelse om
granskningsutlåtan
de

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Publiceras på
anslagstavla och
skickas till
länsstyrelsen

Utskick av meddelande om
granskningsutlåtande

Meddelande om
granskningsutlåtan
de

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Skickas enligt
sändlista för
meddelande om
antagande

Antagande

Detaljplaneförslag inför
antagande upprättas

Antagandehandli
ngar

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Beslut fattas av
kommunfullmäktige
alternativt
kommunstyrelsen vid
mindre planer

Tjänsteskrivelse
om beslut om
antagande

Förslag till beslut
– antagande av
detaljplan för (titel
på detaljplan)

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Beslut om antagande Protokollsutdrag –
beslut antagande
av (titel på
detaljplan),
USU/KS,
§§paragrafnumme
r, (20XX-XXXX)

N D Närarkiv
plan 5B

D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Publicering av
underrättelse om
antagande

Underrättelse om
antagande

Publiceras på
hemsidan
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Antagen detaljplan skickas
till Länsstyrelsen och
Lantmäteriet
samt till berörda

Meddelande om
antagande
-Länsstyrelsen
-Lantmäteriet
-Övriga enligt
sändlista

Public 360

Länsstyrelsens beslut om
att överpröva eller ej
inkommer

Beslut –
(Länsstyrelsens
beslut att
överpröva eller
inte)

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Lagakraft

Ett lagakraftbevis upprättas Lagakraftbevis -
aktnummer

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Laga kraft datum,
aktnummer och
(område000

Lagakrafthandlingar
diarieförs

Plankarta – LAGA
KRAFT, (titel på
detaljplan), aktnu
mmer

N P/D Till
slutarkivet

Laga kraft datum,
aktnummer och
(område000) ska
alltid finnas med på
plankartan

Lagakrafthandlingar
diarieförs

Planbeskrivning –
LAGA KRAFT,(

titel
på detaljplan),
Aktnummer
(område000)

N D Public360 Laga kraft datum,
aktnummer och
(område000) ska
alltid finnas med på
planbeskrivningen

Information om lagakraft
skickas till Länsstyrelsen
och Lantmäteriet

Information om
lagakraft

N D Public360
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Överklagandeprocessen

Vid
detaljplane
ns

Skickas till de
sakägare
som inte fått sina

Besvärshänvisning skickas
ut

Meddelande N D Public 360 D B

upphörand
e

synpunkter
tillgodosedda
i den antagna planen.

Överklaganden inkommer Överklagande N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Rättidsprövning upprättas Beslut -
rättidsprövning

N D Närarkiv
plan 5B

D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Rättidsbedömning
görs av
kommunjuristen.

Avvisa överklaganden Beslut – avvisande
av överklagan

N D Public360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Fattas av tjänsteman
med delegation att
avvisa
överklaganden
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Överklaganden skickas
vidare till Mark- och
miljödomstolen

Meddelande om
överklagande

N S Public 360 D G B G vid
inaktuallitet.
Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Själva
överklagandena
skickas med.

Föreläggande/meddelande
om yttrande inkommer

Föreläggande/Med
d elande om att
inkomma med
yttrande

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Yttrande till Mark- och
miljödomstolen skickas

Yttrande -
Kommunen

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Dom inkommer från Mark-
och miljödomstolen

Dom N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Kommunens överklagande
skickas till Mark- och
miljödomstolen

Överklagande -
Kommunen

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Meddelande om att
beslut överklagats
inkommer från Mark-
och miljödomstolen

Skrivelse –
överklagbart beslut

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
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e

Föreläggande/meddelande
om yttrande inkommer

Föreläggande/Med
d elande om
yttrande

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Yttrande till Mark- och
miljööverdomstolen skickas

Yttrande -
Kommunen

N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e

Dom inkommer från Mark-
och miljööverdomstolen

Dom N D Public 360 D B Vid
detaljplane
ns
upphörand
e
Vid
detaljplanens

Lagakraftbevis upprättas Beslut N D Närarkiv
plan 5B

D B

upphörand
e
Vid
detaljplanens

Kungörelse skickas Meddelande N D Public 360 D B

upphörand
e
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Vid
detaljplane
ns

Lagakraftvunnen
detaljplan skickas till
Länsstyrelsen och
Lantmäteriet

Meddelande N D Public 360 D B

upphörand
e
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Verksamhetsområde
Miljöstrategi
Process
Miljöbokslut

Beskrivning

Syftet med miljöbokslutet är att ge en sammantagen uppföljning av kommunens miljöarbete för politiska beslutsfattare och
förvaltningsledning. Av stor vikt är även miljöbokslutets betydelse i den utåtriktade informationen om organisationens
miljöarbete. Det gäller såväl medborgare, företag, kommuner och myndigheter. Om kommunen startar ett
miljöledningsarbete (se avsnitt 2.3) är ett miljöbokslut eller en liknande årlig uppföljning av miljöarbetet en nödvändig del för
att få ett komplett miljöledningssystem.

Ärendenamn: Miljöbokslut [År]

Verksamhetssystem: Public 360
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Upprättande av miljöbokslutUtredning N D Public
360

D B Efter 5 år

Behandlas i
kommunfullmäktige

Protokollsutdrag N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Plan
Process
Planprogram

Beskrivning

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar
och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Verksamhetssystem: Public 360

Gällande planprogram förvaras i Planenhetens arkiv på våning 5, avslagna, avbrutna eller ej längre gällande detaljplaner
arkiveras i slutarkiv.

Lagrum: Plan- och bygglagen

Ärendenamn: Planprogram för typ av bebyggelse, fastighetsbeteckning, ”eventuellt populärnamn”[bebyggelsetyp/detaljplannamn],
[stamfastighet]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieför
s
S=Systema
tis
k förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Vid
planprogram

Kan inkomma externt
eller upprättas internt

Planansökan inkommer Ansökan N D Public 360 D B

mets
upphörand
e

Tjänsteskrivelse upprättas Tjänsteskrivelse N D Public 360 D B Vid
planprogram
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mets
upphörand
e

Beslut om fortsatt arbete
fattas

Beslut N D Public 360 D B Vid
planprogra
m
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mets
upphörand
e

Uppdragsdirektiv Direktiv –
uppdragsdirektiv

N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Vid större
exploateringar finns
direktivet istället i
separat
exploateringsärende

Projektdirektiv Direktiv –
projektdirekt

Projektplan upprättas Projektplan

Plankostnadsavtal
upprättas

Avtal N D Närarkiv
plan 5B

P/D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Reglerar kostnaderna
för upprättandet av
detaljplaner

Kallelse till uppstartsmöte Kallelse N S Sharepoint D G G vid
inaktuallitet

ProjektgruppsmötenskerMötesanteckningar
upprättas

Mötesprotokoll N S Sharepoint D G G vid
inaktuallitet kontinuerligt under

planprocessen
Behovsbedömning för
miljöbedömning skickas
Undersökning om
betydande
miljöpåverkan

Remiss –
undersökning om
betydande
miljöpåverkan

N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Skickas till
Länsstyrelsen
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Beslut inkommer gällande
behov av
miljökonsekvensbeskrivnin
g Yttrande om
undersökning av
betydande miljöpåverkan

Beslut/Yttrande
– undersökning
om betydande
miljöpåverkan

N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Vid föreläggande om
miljökonsekvensbeskri
vn ing fattas beslut.
Annars yttrande

Utredningar upprättas Utredning N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Exempelvis:
geoteknisk
undersökning, VA-
undersökning,
arkeologiska
undersökningar,
miljökonsekvensbeskri
vn ing,
naturinventering,
riskanalys,
landskapsanalys,
bullerutredning,

Avrop Kopiera från
detaljplan
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Beställning ?



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU

222

Utredning inkommer ? markmiljöutredning,
luftmiljöutredning,
vattenutredning,
kulturmiljöutredning,
social
konsekvensbeskrivnin
g, vägutredning.

Programförslag till samråd
upprättas

Programförslag N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Beslut om programsamråd Protokollsutdrag N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Programsamrådshandling
skickas ut

Remiss - samråd N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Skickas till berörda
myndigheter och
andra direkt berörda
parter.

Yttranden inkommer Yttrande - samråd
program

N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e
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Programrapport
upprättas
Samrådsredogörelse
upprättas

Programrapport
Samrådsredogörel
se

N D Public 360 P B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

En sammanställning
av de inkomna
yttrandena med
kommentarer från
förvaltningen.

Beslut fattas Protokollsutdrag N D Public 360 D B Vid
planprogra
m mets
upphörand
e

Godkänt planprogram
upprättas

Godkännande
planprogram
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Verksamhetsområde
Plan
Process
Regional transportplan

Beskrivning

Övergripande transportplaner, regional plan samt nationell plan. För Göteborgsregionen upprättas ett gemensamt yttrande
för medlemmar i GR. Upprättas vart 4:e år av Västra Götalandsregionen

Ärendenamn: Regional transportplan [år]

Verksamhetssystem: Public 360, Webmap

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

En utredning upprättas via
GR:s infrastrutkturnätverk
för
respektive plan

Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år

Förslag GR:s regionalplan
inkommer

Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år

Yttrande upprättas Yttrande N D Public
360

D B Efter 5 år

GR:s slutliga version på
inkommer

Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år

Planförslag inkommer Utredning N D Närarkiv P/D B Efter 5 år Från VGR

Yttrande upprättas Yttrande N D Public
360

D B Efter 5 år
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Beslutad fattas Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Plan
Process
Tillköp av kollektivtrafik

Beskrivning

Tillköp utöver Västtrafiks ordinarie linjesträckningar.

Ärendenamn: [Starthållplats – ändhållplats] tillköp av kollektivtrafik

Verksamhetssystem: Webmap, Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Direktiv från
Kommunstyrelsen om
tillköp upprättas

Protokollsutdrag N D Public
360

D B Efter 5 år

Begäran om offert
till Västtrafik

Skrivelse N D Public
360

D B Efter 5 år

Avtal upprättas med
Västtrafik

Avtal N D Närarkiv P/D B Efter 5 år

Beställningsskrivelse
upprättas

Avtal N D Närarkiv P/D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Plan
Process
Trafikförsörjningsprogram

Beskrivning

Övergripande kollektivtrafikplanering, exempelvis fokusområden såsom resenärer, funktionshindrade etc. Upprättas vart 4:e
år av Västra Götalandsregionen. Uppföljning varje år.

Lagrum: PBL och Väglagen

Ärendenamn: Remiss – Trafikförsörjningsprogram

Verksamhetssystem: Webmap, Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Remiss från Västra
Götalandsregionen
inkommer

Remiss N D Public
360

D B Efter 5 år

Kommunen skickar svar Yttrande N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Plan
Process
Trafikplan för
kollektivtrafiken

Beskrivning

Trafikplanen är en detaljerad genomgång av exempelvis linjesträckningar, turtäthet på kollektivtrafiken etc.

Ärendenamn: Trafikplan [År]

Verksamhetssystem: Webmap, Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Möte mellan kommunen
och Västtrafik

Mötesprotokoll N D Public
360

D B Efter 5 år

Trafikplan inkommer Avtal N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Plan
Process
Upprättande av vägplan

Beskrivning

Om behov av vägplan inte föreligger diarieförs eventuella överenskommelser och genomförandet i samma ärende.

Ärendenamn: [Vägnamn/del] vägplan

Verksamhetssystem: Public 360, Webmap

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

En åtgärdsvalsstudie
upprättas och skickas till
Trafikverket

Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år Detta sker i de fall
kommunen är
initiativtagare. I de
fall Trafikverket är
initiativtagare
inkommer en
åtgärdsvalsstudie från
Trafikverket

Överenskommelse om
åtgärdsvalsstudie mellan
Trafikverket och
kommunen

Avtal N D Närarkiv P/D B Efter 5 år
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Trafikverket inkommer med
vägplan

Vägplan N D Public
360

D B Efter 5 år

Avtal upprättas Avtal N D Närarkiv P/D B Efter 5 år Exempelvis
medfinansieringsavtal,
avsiktsförklaring
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Samrådshandling
inkommer från
Trafikverket

Remiss N D Public
360

D B Efter 5 år

Svar på samrådshandling Yttrande N D Public
360

D B Efter 5 år

Samrådsredogörelse
inkommer

Skrivelse N D Public
360

D B Efter 5 år

Fastställelse inkommer Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år

Beställning av
genomförande skickas till
Bygg och
projektledning

Beställning N D Närarkiv P/D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde Service

Lokalvård
Verksamhetsområde
Lokalvård
Process
Framtagande av
städberäkningar

Beskrivning

Planer för hur ofta och med vilken kvalité en viss lokal eller yta skall städas.

Verksamhetssystem: Delta

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Upprättande
av
städberäknin
gar

Utredning N S Delta D G vid
inaktualitet

-
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Verksamhetsområde
Lokalvård
Process
Framtagande av
riskanalyser vid
arbetsmoment

Beskrivning

Upprättas exempelvis när nya maskiner upphandlas eller nytt objekt skall städas

Verksamhetssystem: Sharepoint

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Upprättande av riskanalys Utredning N S Sharepoint D G vid
inaktualitet

-
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Måltidsservice
Verksamhetsområde
Måltid
Process
Framtagande av
statistikunderlag
för serverade
portioner

Beskrivning

Framtagande av statistikunderlag för serverade portioner

Verksamhetssystem: Excel

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Upprättande
statistikunderlag

Utredning N - - - -
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Verksamhetsområde
Måltid
Process
Framtagande av menyer

Beskrivning

Framtagande av menyer för skolmåltider, föreskolemåltider och äldrevårdsmåltider. Uppdateras var 4-5 vecka.

Verksamhetssystem: Mashie

Lagrum:

Ärendenamn: Måltidsmenyer [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Upprättande av matsedel Matsedel N D Public 360 D B Efter 5 år

Näringsberäkning och
recept upprättas

Utredning N S Mashie D G vid
inaktualitet

Recept skickas ut
till tillagande
enheter.
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Verksamhetsområde
Måltid
Process
Tillsyn från
livsmedelsinspektion

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden gör kontinuerligt livsmedelstillsyn. Upprättas verksamhetsvis.

Verksamhetssystem: Public 360

Lagrum:

Ärendenamn: [produktionskök/mottagningskök skola/förskolekök/äldreomsorgskök]

livsmedelstillsynärende [år] Sparas i KS-VR

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Beslut om årlig
tillsyn/avgift

Beslut N D Public 360 D G efter 10 år

Tillsynsrapport inkommer Utredning N D Public 360 D G efter 10 år
Yttrande skickas Yttrande N D Public 360 D G efter 10 år Upprättas vid

eventuella synpunkter
Felanmälan upprättas Anmälan N D Nilex D G efter 10 år Upprättas vid

eventuella synpunkter
Beslut om
avslutad
inspektion
inkommer

Beslut N D Public 360 D G efter 10 år
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Verksamhetsområde Teknik

Byggledning
Verksamhetsområde
Byggledning
Process
Byggnation

Beskrivning

Processen beskriver genomförandet av konstruktioner som kommunen är huvudman för. Processen omfattar Trafik, Gata,
Park, VA-teknik, Entreprenad m.fl. Typexempel på projekt kan vara skolor, äldreboende, VA-ledningar, parker och vägar. Vid
större exploateringar delas projekten upp i etapper/huvuddelar.

Verksamhetssystem: GIS, KP Kalkyl, Geosecma

Ärendenamn: [fastighet], byggnation av [beskrivning/objekt]

Lagrum: LOU, Arbetsmiljölagen, Fornminneslagen, Miljöbalken, Bronormer, Vägnormer, Vattentjänstlagen

Registrator registrerar ärendet, registrator/handläggare registrerar handlingar i ärendet.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieför
s
S=Systema
tis
k förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Projektering inleds
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Projekt/uppdragsdirektiv
inkommer

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Projektplan upprättas Projektplan N D Public 360 D B Efter 5 år



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU

239

Kommunikation med
medborgare

Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år Kommunikation av
betydelse

Interna
projektmötesprotokoll

Mötesprotokoll N S Sharepoint P/D G, 2 år

Beställningsskrivelse
projektering upprättas

Avtal N D Närarkiv P/D B Efter 5 år Vid upphandling så
skapas nytt ärende,
Upphandlingsenheten
ansvarar. Vid avrop
ramavtal läggs
beställningsskrivelse i
projekteringsärende

Startmötesprotokoll
projektering upprättas

Mötesprotokoll N D Public 360 D B Efter 5 år

Projekteringsmötesprotokoll
upprättas

Mötesprotokoll N D Public 360 D B Efter 5 år Upprättas löpande
under projekteringen

Budget- och tidsplan
inkommer

Offert N S Sharepoint D G, 2 år Efter 5 år (Kolla upp
dokumenttyp)

Ritning/skiss upprättas Utredning N S Sharepoint D G, 2 år Efter 5 år

Ändring, Tillkommande eller
avgående arbeten (ÄTA)

Avtal N S Sharepoint D G, 2 år Efter 5 år

Utredningar upprättas,
avser utredningar som ej
ingår i
förfrågningsunderlag

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Exempelvis geoteknik,
riskanalys etc.

Granskningsmötesprotokoll
upprättas och godkänns

Mötesprotokoll N S Sharepoint D G, 2 år
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Förfrågningsunderlag
inkommer

Förfrågningsunde
rla g

N S Sharepoint D G, 2 år Översänds till
upphandlingsenheten
för upphandling

Typ av handlingar:
Administrativ
förteckning, teknisk
beskrivning,
riskbedömning,
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mängdförteckning,
tillstånd, ritningar, etc.

Upphandlingsprocessen
startar

Upphandling av
byggentreprenör
(diarieförs som ett
eget
ärende)

Förhandsanmälan till
arbetsmiljöverket skickas

Anmälan N D Public 360 D B Efter 5 år

Bankgaranti/försäkringsgara
nti inkommer

Värdehandling N D Public 360 D B Efter 5 år Återsänds till
entreprenör i
enlighet med AB04
och ABT06. Kopia
sparas i akt.

Bygghandling upprättas Bygghandling N G Sharepoint D G, 2 år Efter 5 år Detta är
förfrågningsunderlaget
med eventuella
mindre förändringar

Ansökan om bygglov
skickas

Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut om bygglov
inkommer

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Förbesiktningsprotokoll för
berörda byggnader inför
schaktning/sprängning

Besiktningsprotok
oll

N D Public 360 D B Efter 5 år

Startmötesprotokoll
upprättas

Mötesprotokoll N D Public 360 D B Efter 5 år

Syn Besiktningsprotok
oll

N S Sharepoint D G, 2 år

Teknik-
/Arbetsplatsmötesprotokoll
upprättas

Mötesprotokoll N S Sharepoint S G, 2 år - Genomförs
kontinuerligt under
byggnationen
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Byggmötesprotokoll
upprättas

Mötesprotokoll N D Public 360 D B Efter 5 år Genomförs
kontinuerligt under
byggnationen

Fotografier av intresse
under entreprenadens
gång

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Genomförs
kontinuerligt under
byggnationen.
Foton över
planteringar
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bevaras. Övriga foton
bevaras efter behov.

Underrättelse till beställare
(URB)

Underrättelse
entreprenör/Ändrin
gsanmälan

N S Sharepoint P/D G, 2 år Efter 5 år Rapport från
entreprenör till
beställare samt ÄTA
(ändring, tillägg,
avvikelse). Kan
registreras vid
avslutad
entreprenad

Underrättelse till
entreprenör (URE)

Underrättelse
entreprenör/Ändrin
gsanmälan

N S Sharepoint P/D G, 2 år Efter 5 år Rapport från
beställare till
entreprenör samt
ÄTA (ändring,
tillägg, avvikelse).
Kan registreras vid
avslutad
entreprenad

Ändring, Tillkommande eller
avgående arbeten (ÄTA)

Avtal N S Sharepoint D G, 2 år Efter 5 år

Relationshandling upprättas Relationshandling N D Public 360 D B Efter 5 år Inklusive
kvalitetspärm,
inmätningsuppgifter,
miljöpärm,
driftinstruktioner etc.

Slutbesiktningsprotokoll
upprättas

Besiktningsprotok
oll

N D Närarkiv P/D B Efter 5 år

Efterbesiktningsprotokoll Besiktningsprotok
oll

N D Närarkiv P/D B Efter 5 år

Efterbesiktningsprotokoll av
byggnader efter slutförd
entreprenad

Besiktningsprotok
oll

N D Närarkiv P/D B Efter 5 år Vibrationer, skador
på hus etc.
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Slutrapport upprättas Rapport N D Public 360 D B Efter 5 år

Överflyttning av ärende
till verksamhetsutövaren
Garantibesiktningsprotokoll
upprättas

Besiktningsprotok
oll

N D Närarkiv P/D B Efter 5 år Utförs fem år efter att
slutbesiktningsprotoko
lle t är godkänt. (Om
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anmärkning saknas
efter
garantibesiktning
avslutas ärendet och
skickas till
slutarkivet)
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Entreprenad
Verksamhetsområde
Centraliserad
fordonshantering
Process
Fordonshantering

Beskrivning

Centraliserad fordonshantering är ett samarbete mellan Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Funktionen ombesörjer
inköp och avyttring av bilar samt kontroll och finansiell uppföljning av fordon.

Verksamhetssystem: Nellab/Outlook

Ärendemening: -

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/form
at
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Beställning av
fordon inkommer

Outlook G efter 10 år

Avropar ett fordon från
upphandling leverantör

Outlook G efter 10 år

Fordonet
registreras i
systemet Nellab

Nellab G efter 10 år

Bekräftelse inkommer på
att fordonsleverantören
hämtar tillbaka fordonet
vid
leasingavtalets
upphörande

Outlook G efter 10 år
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Hamn
Verksamhetsområd
e
Hamnverksamheten
Process
Avvikelserapporterin
g för
marstrandsfärjorna

Beskrivning

När en incident sker rapporteras det till hamnkontoret. Mindre incidenter – papper, gallras. Vid större incidenter där kommunen är
skyldiga att underrätta Transportstyrelsen skapas ett ärende.

Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Avvikelserapport
upprättas

Rapport N S Pärm P G vid
inaktuallitet

Rapport om
sjöolycka upprättas

Rapport N D Public 360 P/D B Efter 5 år Skickas till
transportstyrelse
n

Föreläggande
inkommer

Föreläggande N D Public 360 P/D B Efter 5 år Skickas till
transportstyrelse
n
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Verksamhetsområd
e
Hamnverksamheten
Process
Dispens från
trafikföreskrift

Beskrivning

Hamnkontoret ger dispenser till fordon för överfart med färjan till Marstrandsön.

Verksamhetssystem: Public 360

Registreras i KS-VR

Aktivitet Dokument Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N S Public 360 D G vid
inaktuallitet

Beslut fattas Beslut N S Public 360 D G vid
inaktuallitet
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Verksamhetsområd
e
Hamnverksamheten
Process
Dokumentation för
färjetrafik

Beskrivning

Manual upprättas för varje enskild färja, samt en central manual, så kallad ”Landpärm” som beskriver säkerhetsorganisationen.
Innehåller bemanning, certifikat, policy, säkerhetsövningar som måste göras, säkerhetsinstruktioner, befattning, behörighetsbevis,
interrevision, maskinrutiner samt miljöfarligt avfall

Aktivitet Dokument Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

- Register N S Pärm P G vid
inaktuallitet
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Verksamhetsområd
e
Hamnverksamheten
Process
Dyktillstånd

Beskrivning

Privatperson eller företag ansöker om dyktillstånd, på grund av generellt dykförbud i hamnområdet.

Aktivitet Dokument Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Beslut fattas Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år
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Verksamhetsområd
e
Hamnverksamheten

Beskrivning

Process
Samlastning Transport av varor till och från Marstrandsön.
Aktivitet Dokument Sekretes

s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet

Följesedel inkommer Följesedel N S Pärm P G vid
inaktuallitet
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Verksamhetsområd
e
Hamnverksamheten
Process
Tecknande av
båtplatsavtal

Beskrivning

Båtplatsavtal med privatpersoner och

företag Original bevaras i pärm på

hamnkontoret.

Verksamhetssystem: Båtplatssystem, Sigma
Aktivitet Dokument Sekretes

s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan skickas in Ansökan N S Sigma/Pärm P/D G vid
inaktuallitet

Upprättande av avtal Avtal N S Sigma/Pärm P/D G vid
inaktuallitet

Uppsägning Skrivelse N S Sigma/Pärm P G vid
inaktuallitet
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Renhållning
Verksamhetsområde
Renhållning
Process
Anvisning av plats
för avfallsbehållare

Beskrivning

Om brukare klagar på placering av sopkärl görs en fördjupad undersökning och beslut fattas om befintlig eller eventuell ny
placering av sopkärl.

Lagrum: Miljöbalken och Arbetsmiljölagen

Verksamhetssystem: EDP Future, Webmap, Fir, Public 360

Ärendemening: [fastighet], anvisning av plats för avfallsbehållare

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Klagomål på
platsanvisning för
sopkärl inkommer

Synpunkt N D Public 360 D B Efter 5 år

Situationen på plats
dokumenteras

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Foton m.m

Beslut om
avfallsbehållares
placering fattas

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Renhållning
Process
Dispens för insamling
av matavfall och
brännbart restavfall
via säck

Beskrivning

Dispens för säckhämtning kan ges tillfälligt när förutsättning saknas för avfallskärl.

Lagrum: Miljöbalken och Arbetsmiljölagen

Verksamhetssystem: EDP Future, Webmap, Fir, Public 360

Ärendemening: [fastighet], dispens för insamling av matavfall och brännbart restavfall via säck

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år

Handläggare
dokumenterar på plats

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut fattas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Renhållning
Process
Gemensam
avfallsbehållare

Beskrivning

Processen beskriver beslut som innebär att flera fastigheter har samlad upphämtning av avfall på en

plats. Fastighetsägare med närliggande fastigheter kan efter ansökan få använda gemensamma kärl för

hushållssopor. Verksamhetssystem: EDP Future, Webmap, Fir, Public 360

Lagrum: Miljöbalken och Arbetsmiljölagen

Ärendemening: [fastighet] m.fl., gemensam avfallsbehållare

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut fattas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Renhållning
Process
Tillfälligt uppehåll av
hämtning av
hushållsavfall och slam

Beskrivning

Beslut om uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam kan fattas vid exempelvis outnyttjad fastighet

eller dödsbo. Verksamhetssystem: EDP Future, Webmap, Fir, Public 360

Lagrum: Miljöbalken

Ärendemening: Ansökan om tillfälligt uppehåll av hushållsavfall, [fastighet]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N D Public 360 D G, 5 år - Scannas,
pappershandling
gallras

Beslut fattas Beslut N D Public 360 D G, 5 år - Scannas,
pappershandling
gallras
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Trafik, gata, park
Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Ansökan om statlig
medfinansiering för
trafiksäkerhet, miljö,
cykelåtgärder,
kollektivtrafik
och pendelparkering

Beskrivning

Kommunen ansöker om statlig medfinansiering för trafiksäkerhet, miljö, cykelåtgärder, kollektivtrafik och

pendelparkering. Ärendemening: Statlig medfinansiering för trafiksäkerhet, miljö, cykelåtgärder, kollektivtrafik och

pendelparkering, [år] Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Inbjudan till statlig
medfinansiering

Meddelande N D Public 360 D B Efter 5 år

Ansökan om statlig
medfinansiering

Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut från Trafikverket Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Ansökan om utbetalning Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut om
utbetalning
inkommer

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde Beskrivning
Trafik, gata, park
Process Processen beskriver en besiktning av kommunala lekplatser som utförs årligen.

Besiktningar och
funktionskontroller av

Verksamhetssystem: Public 360

lekplatser Ärendenamn: Besiktning och funktionskontroll av lekredskap [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

En besiktning utförs Besiktningsprotok
oll

N D Public 360 D B Efter 5 år

Funktionskontroll utförs Besiktningsprotok
oll

N D Public 360 D B Efter 5 år

Beställning av reparation Avtal N D Nilex D G 2 år - Beställningsskrivelse
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Dispens från
trafikföreskrift

Beskrivning

Tillstånd att parkera arbetsfordon på plats som ej är parkering.

Verksamhetssystem: Public 360

Lagrum:

Ärendenamn: Dispens från trafikföreskrift [organisation]

Registreras i KS-VR

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan Ansökan N D Public 360 D G efter 2 år
Beslut Beslut N D Public 360 D G efter 2 år
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Kameraövervakning

Beskrivning

Processen beskriver övervakning av lokal eller område med

kamera. Verksamhetssystem: Lagras på särskild hårddisk

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Inspelning utförs Video N S Hårddisk D G 2 veckor -
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Kvalitetssäkring av
markskötselavtal

Beskrivning

Processen beskriver kvalitetssäkring av markskötsel, exempelvis utförande av gräsklippning, städning

sopning. Verksamhetssystem: Public 360

Ärendenamn: Kvalitetssäkring av markskötselavtal [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Besiktning utförs Besiktningsprotok
oll

N D Sharepoint D G 2 år -

Kontraktsmötesprotokoll
upprättas

Mötesprotokoll N D Public 360 D B Efter 5 år

Beställning av reparation Avtal N D Nilex D G 2 år - ÄTA arbeten
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Kvalitetssäkring av
vinterväghållning

Beskrivning

Processen beskriver kvalitetssäkring av vinterväghållning

Verksamhetssystem: Public 360

Ärendenamn: Kvalitetssäkring av vinterväghållning [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Besiktning utförs Besiktningsprotok
oll

N D Sharepoint D G 2 år -

Kontraktsmötesprotokoll
upprättas

Mötesprotokoll N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Felanmälningar,
parkinventarier

Beskrivning

Processen behandlar förfarandet vid felanmälan avseende parkinventarier, exempelvis gungor, trasiga bänkar, fulla

papperskorgar, etc. Verksamhetssystem: Artwise

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/form
at
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan inkommer Anmälan N S Artwise D G

Felet åtgärdas Avtal N S Nilex D G 2 år
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park

Process
Felanmälningar,
Risklinjen

Beskrivning

Processen beskriver en speciell typ av akut felanmälan, vid risk för liv och hälsa upprättas ärende i Public 360, annars i
Turion. Risklinjen sköts av Kundcenter och har längre öppettid.

Verksamhetssystem: Nilex, handläggs i Turion vid trädärenden

Samhällsvägledarna på Kundcenter registrerar ärendet och tillhörande

handlingar.
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan inkommer via
risktelefon och Nilex

Anmälan N S Nilex/Turion D G 2 år - Tjänsteanteckning

Dokumentation av
fara utförs

Utredning N S Nilex/Turion D G 2 år - Exempelvis foton

Felet åtgärdas Besiktningsprotok
oll

N S Nilex/Turion D G 2 år -
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Fordonsflytt

Beskrivning

Kommunen har rätt att flytta fordon som innebär trafikfara samt övergivna fordon.

Verksamhetssystem: Public 360

Lagrum: Lagen om fordonsflytt,

Trafikförordningen Ärendenamn: Fordonsflytt

– [registreringsnummer]

Handläggare registrerar ärendet och tillhörande handlingar i KS-VR (Kommunstyrelsens verksamhetsregister)
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om övergiven bil
inkommer

Anmälan N S Public 360 D G, 10 år

Kontaktar entreprenör för
verkställande av bärgning

Avtal N S Public 360 D G, 10 år

En rapport inkommer från
entreprenör

Utredning N S Public 360 D G, 10 år Bild på fordon, m.m.

Beslut fattas om bärgning Beslut N S Public 360 D G, 10 år

Ansökan om överlåtelse
av fordon till kommunen

Ansökan N S Public 360 D G, 10 år Ansökan går till
Transportstyrelsen
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Registreringsbevi
s på överlåtelse
av fordon
inkommer

Värdehandling N S Public 360 D G, 10 år Om bil anses vara
annat än skrotvärde
avyttras bilen och
registreringsbevis
övergår till ny ägare
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Förordnande av
parkeringsvakt

Beskrivning

Kommunen förordnar parkeringsvakter till extern leverantör

Verksamhetssystem: Public 360

Lagrum: Lag om kommunal parkeringsövervakning m. m.

Ärendenamn: Förordnande av parkeringsvakt

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år
Beslut om förordnande Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut om upphävande av
förordnande

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Fällning av träd/röjning på
kommunal mark

Beskrivning

Processen beskriver tillvägagångssätt för medborgare som önskar röja/fälla träd på kommunal mark.

Verksamhetssystem: Turion.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N S Turion D G, 5 år

Beslut fattas Beslut N S Turion D G, 5 år
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Verksamhetsområde
Färdtjänst
Process
Handläggning av
ansökningar till
färdtjänst/riksfärdtjänst

Beskrivning

Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer (till exempel buss och tåg) som utförs med mindre fordon.
Personer med funktionshinder folkbokförda i kommunen kan få ansökan om färdtjänst beviljad. Om man vill resa utanför
färdtjänstområdet som gäller för Kungälvs kommun kan man ansöka om riksfärdtjänst. I första hand prövas om resan kan
göras med allmänna kommunikationer som till exempel tåg, buss eller flyg tillsammans med ledsagare. I sista hand beviljas
taxi eller specialfordon.

Verksamhetssystem: WebSolen, TekisWeb (för folkbokföring), Qlickview (statistik), Webplats: ”Riksfärdtjänsten

Sverige AB” Lagrum: Lagen om färdtjänst, Lagen om riksfärdtjänst
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

AnsökanEn person inkommer med
en ansökan

Läkarintyg

J S Aktskåp P B/G Gallras efter 5
år Levereras till
slutarkiv efter 1
år

5, 15, 25

Handläggaren gör en
utredning

Utredning J S Aktskåp P B/G Gallras efter 5
år Levereras till
slutarkiv efter 1
år

5, 15, 25

Beslut fattas Beslut J S Aktskåp P B/G Gallras efter 5
år Levereras
till
slutarkiv efter 1
år

5, 15, 25

Eventuell överklagan
inkommer vid avslag

Överklagan J S Aktskåp P B/G Gallras efter 5
år Levereras
till
slutarkiv efter 1

5, 15, 25
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år

Yttrande skickas iväg till
förvaltningsrätten

Skrivelse, med
bilagor

J S Aktskåp P B/G Gallras efter 5
år Levereras
till
slutarkiv efter 1
år

5, 15, 25

Beslut inkommer från övre
instans

Beslut J S Aktskåp P B/G Gallras efter 5
år Levereras
till
slutarkiv efter 1
år

5, 15, 25
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Tjänsteanteckningar förs
under ärendets gång

Anteckningar J S Aktskåp P B/G Gallras efter 5
år Levereras
till
slutarkiv efter 1
år

5, 15, 25
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Grävningstillstånd

Beskrivning

Processen behandlar interna och externa aktörers tillgång till grävning på allmän

platsmark. Verksamhetssystem: Public 360

Ärendenamn: [Gata] – tillstånd till grävning

Handläggare registrerar ärendet och tillhörande handlingar, registreras i KS-VR

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer om
grävningstillstånd

Ansökan N S Public 360 D Gallras efter 7
år

Beslut om grävtillstånd
fattas

Beslut N S Public 360 D Gallras efter 7
år

Besiktningsprotokoll
inkommer efter utförd
grävning

Besiktningsprotok
oll

N S Public 360 D Gallras efter 7
år

Besiktningsprotokoll
behandlar
återställande av
marken
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Lokal trafikföreskrift

Beskrivning

På vägar där kommunen är väghållare finns ibland anledning att upprätta speciella föreskrifter som parkeringsförbud,
hastighetsbegränsningar etc.

Verksamhetssystem: Public 360

Lagrum: Trafikförordningen

Ärende: Lokala trafikföreskrifter [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Trafikutredning upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år
Remiss skickas Remiss N S Outlook D G Efter 5 år Skickas till polisen

Yttrande inkommer Yttrande N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut fattas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år Publiceras i Svensk
trafikföreskriftssamlin
g
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Mindre plantering

Beskrivning

Mindre planteringar som inte ingår i en exploatering dokumenteras i ett separat ärende.

Verksamhetssystem: Public 360.

[gata][park] mindre plantering

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Beställningsskrivel
se upprättas

Avtal N D Public 360 D B Efter 5 år

Dokumentation upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Foto samt växtlista och
skiss/ritning
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Nyplanterade träd

Beskrivning

Varje år görs ett utdrag ur kartsystemet med en fullständig lista över kommunens träd på allmän

platsmark. Verksamhetssystem: Public 360

Ärendenamn: Nyplanterade träd [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Lista upprättas Sammanställning N D Public 360 D B Efter 5 år Utdrag görs ur
kartsystem
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Verksamhetsområde
Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Process
Handläggning av
ansökningar till
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Beskrivning

Folkbokförda i kommunen kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du har ett varaktigt funktionshinder som
innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Man kan ansöka antingen som förare eller som
medpassagerare.

När ansökan inkommer tilldelas ärendet ett löpnummer. Registret finns i en Excelfil på

Sharepoint. Verksamhetssystem: PR-kort via Serieline

Lagrum: Trafikförordningen 13:8
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

AnsökanAnsökan inkommer

Läkarintyg

J S Aktskåp P G, 5 år

Handläggaren gör en
utredning

Utredning J S Aktskåp P G, 5 år

Beslut fattas Beslut J S Aktskåp P G, 5 år

Eventuell överklagan
inkommer vid avslag

Överklagan J S Aktskåp P G, 5 år

Yttrande skickas iväg till
länsstyrelsen

Skrivelse, med
bilagor

J S Aktskåp P G, 5 år
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Beslut från högre instans
inkommer

Beslut J S Aktskåp P G, 5 år
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När en person avlider
skickas kortet in till
kommunen och
makuleras
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Mindre skador allmän
platsmark eller väg

Beskrivning

Vid skada av väg eller annan inventarie på allmän platsmark där kommunen är huvudman har kommunen ett ansvar för att
anläggningen skall vara trafiksäker. TGP-enheten gör internbeställning till Entreprenad-enheten i de fall åtgärd krävs.

Verksamhetssystem: Nilex

Lagrum:

Handläggaren hanterar hela ärendet i Nilex.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om skadad
inventarie/väg inkommer

Anmälan N S Nilex D Gallras efter 2
år

Internbeställning skickas
till Entreprenad

Avtal N S Nilex D Gallras efter 2
år
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Tillfälliga
trafikanordningsplan
er

Beskrivning

Vid entreprenadarbete på väg behöver entreprenören ansöka hos kommunen om att få tillstånd att arbeta på kommunens
vägar. Diarieförs i årliga samlingsärenden.

Lagrum: Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och

Väglagen Verksamhetssystem: Public 360

Upprättas i samlingsärende i KS-VR.

Ärendemening: Trafikanordningsplaner [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallr
a  Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N S Outlook D Gallras efter
1 år

Meddelande om att
trafikanordningsplanen är
granskad

Beslut N S Public 360 D Gallras efter
2 år
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Verksamhetsområde
Trafik, gata park
Process
Trafikmätning

Beskrivning

Processen beskriver mätning av trafikflödet vid vissa punkter.

Ärendemening: Trafikmätningar [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Förfrågningsunderl
ag upprättas

Förfrågningsunde
rl ag

N D Public 360 D B Efter 5 år

Offerter inkommer Offert N D Public 360 D B Efter 5 år Endast vinnande
anbud diarieförs

Beställningsskrivel
se upprättas

Avtal N D Public 360 D B Efter 5 år

Sammanställning
inkommer

Sammanställning N D Public 360 D B Efter 5 år

Utredning upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Planering
Process
Trafikplan för
kollektivtrafiken

Beskrivning

Trafikplanen är en detaljerad genomgång av exempelvis linjesträckningar, turtäthet på kollektivtrafiken

etc. Ärendenamn: Trafikplan [År]

Verksamhetssystem: Webmap, Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Möte mellan kommunen
och Västtrafik

Mötesprotokoll N D Public
360

D B Efter 5 år

Trafikplan inkommer Avtal N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Transportdispens

Beskrivning

Dispens från bestämmelser i Trafikförordningen behöver sökas vid transport av last som är tyngre, bredare eller högre
än vad trafikföreskrifterna medger. Samlingsärende månadsvis.

Lagrum: Trafikförordningen

Verksamhetssystem: Public 360

Upprättas i KS-VR

Ärendemening: Transportdispens [månad] [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan/begäran om
yttrande inkommer

Ansökan N S Public 360 D Gallras efter
2 år

Om dispens endast
gäller inom
kommunen så fattar
kommunen själva
beslut om detta. Om
dispens gäller flera
kommuner fattar
Trafikverket beslut.

Begäran om yttrande
skickas

Remiss N S Outlook D Gallras efter
2 år

Yttrande
inkommer/skickas

Yttrande N S Public 360 D Gallras efter
2 år

Beslut fattas/inkommer Beslut N S Public 360 D Gallras efter 2
år
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Verksamhetsområde
Trafik, Gata och Park
Process
Upplåtelse av
allmän platsmark

Beskrivning

Till allmän platsmark räknas bland annat allmänna vägar, gator, torg och parker. För att få nyttja offentlig plats, till exempel för
försäljning av varor, uppställning av container, uppsättning av skyltar, offentliga sammankomster med mera, krävs i många fall
tillstånd från polismyndigheten.

Lagrum: Ordningslagen utgör rättslig grund (OrdnL, kap 2-3).

Verksamhetssystem: Public 360

Ärendenamn: Upplåtelse av allmän platsmark – [syfte], [plats]

Registreras i KS-VR.
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Tillståndsansökan
inkommer från polisen till
kommunen.

Remiss N S Public 360 D G, 10 år -

Delegeringsbeslut
skickas ut som
utgående handling.

Yttrande N S Public 360 D G, 10 år -

Ett tillståndsbevis skickas
ut från polisen till
kommunen.

Beslut N S Public 360 D G, 10 år -
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Upplåtelse av parkering
på Marstrand och Koön

Beskrivning

Upplåtelse av parkering på Marstrand eller Koön på tomtmark eller

gatumark Verksamhetssystem: Public 360, Vitec

Lagrum: Jordabalken

Ärendenamn: Samlingsärende för årsuthyrda parkeringsplatser Marstrand, [år]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan Ansökan N S Närarkiv plan
5b

P G vid
inaktualitet

Avtal Avtal N D Public 360 P B Efter 5 år
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VA
Verksamhetsområde
VA-Teknik
Process
Anmälan till länsstyrelsen
om vattenverksamhet

Beskrivning

Mindre omfattande ingrepp än de som kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen, exempelvis ledning under eller

över bäck. Lagrum: Miljöbalken (SFS 1998:808) 11 kap 12 §

Ärendenamn: [område] – [område] anmälan om vattenverksamhet.

Uppkommer också hos byggledning väg VA (Teknik).
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan skickas Anmälan N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut inkommer Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
VA-Teknik
Process
Ansökan till Mark- och
miljödomstolen om
tillstånd för
vattenverksamhet

Beskrivning

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av
anläggningar i vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka
grundvattenmängden är per definition vattenverksamhet.

Lagrum: Miljöbalken (SFS1998:808) 11 kap

[område], tillstånd för vattenverksamhet

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Samråd med Länsstyrelsen
om betydande
miljöpåverkan

Remiss N D Public 360 D B Efter 5 år

Samrådssvar inkommer
från Länsstyrelsen

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Samråd med berörda
parter

Remiss N D Public 360 D B Efter 5 år

Samrådssvar inkommer Yttrande N D Public 360 D B Efter 5 år

Samrådsredogörelse
upprättas

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år
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Ansökan skickas till Mark-
och miljödomstolen

Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år
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Samråd inkommer från
Mark- och miljödomstolen

Remiss N D Public 360 D B Efter 5 år

Yttrande skickas Yttrande N D Public 360 D B Efter 5 år

Samrådsredogörelse
inkommer från Mark- och
miljödomstolen

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Dom fattas Dom N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
VA-teknik
Process
Ersättningskrav vid
översvämning

Beskrivning

Översvämning kan inträffa vid kraftiga regn, vid häftig snösmältning eller om ett stopp i avloppet har täppt till

ledningen. Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster utgör rättslig grund. ABVA

Ärendenamn: [Fastighetsbeteckning], [adress] – Ersättningskrav [översvämning/vattenläcka/avloppstopp] [År]

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Registrator diarieför ärendet samt registrerar inkomna handlingar. Handläggaren
registrerar upprättade och utgående handlingar. Ärendet stängs när parterna är överens.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Krav inkommer från
försäkringsbolaget eller
fastighetsägare

Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år Förvarning/regresskr
av
/ersättning för
självrisk

En teknisk utredning
beställs

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Utredning av drabbad
fastighet

Begäran om
driftstörningsrapport

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Begärs från VA-drift

Enkät skickas Enkät N D Public 360 D B Efter 5 år Uppföljningsenkät

Kommunen skickar ett svar
till kravställaren

Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
VA-Teknik

Process
Fastighet/samfällighet,
inkoppling av VA utanför
kommunalt
verksamhetsområde

Beskrivning

Kommunen är inte skyldig att låta fastighetsägare utanför verksamhetsområdet att ansluta sig till den allmänna va-
anläggningen. Kommunen kan dock välja att låta fastighetsägare utanför verksamhetsområdet ansluta sig till den allmänna
va-anläggningen om det ej riskerar va- anläggningens funktion. Kommunen avgör, efter ansökan, i varje enskilt fall om
anslutning till den allmänna va-anläggningen är möjlig. Är anslutning till den allmänna va-anläggningen möjlig upprättas ett
avtal mellan kommunen och användaren

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster utgör rättslig grund.

Ärendemening: [Fastighet/ett urval fastigheter/samfällighetsförening], inkoppling till kommunalt VA utanför kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallr
a  Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer
från enskild eller
samfällighet.

Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år

Utredning genomförs Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Rapporten
undersöker de
tekniska
förutsättningarna för
inkoppling

Svarar om inkoppling är
tekniskt genomförbart.

Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år
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Inkommande
lantmäterihandling om
gemensamhetsanläggning

Lantmäterihandli
ng

N D Public 360 D B Efter 5 år Om flera fastigheter
skall kopplas in
kräver kommunen
en
gemensamhetsanläg
gnin g, utdrag ur
lantmäteriförrättning
skall därför tillföras
ärendet

Genomförandebeskrivning
inkommer

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år
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Beslut fattas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Avtal skrivs Avtal N D Närarkiv P/D B Efter 5 år Vid ett godkännande
upprättas ett avtal
mellan
fastighetsägaren/sam
fäll igheten och VA-
chef.

Miljö och Renhållning
underrättas.

Skrivelse N S D D G vid
inaktuallitet

Beställning skickas till
Entreprenad

Beställning N D Public 360 D B Efter 5 år

Tilläggsavtal skrivs Avtal N D Närarkiv P/D B Efter 5 år Om det tillkommer
fastigheter till
gemensamhetsanlägg
nin gen, måste avtal
skrivas för inkoppling
av dessa. Om
originalärendet är
avslutat, öppnas ett
separat ärende.

Beställning skickas till
Entreprenad

Beställning N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
VA-drift
Process
Klagomål på vatten

Beskrivning

Processen beskriver klagomål på det kommunala vattnet.

Verksamhetssystem: Turion

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Klagomål inkommer Synpunkt N S Turion
Geosecma

D G G vid inaktuallitet Inkommer till
Kundcenter

Felsökning genomförs Utredning N S Turion
Geosecma

D G G vid inaktuallitet
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Verksamhetsområde
VA-Teknik
Process
Rapportering av
avloppsreningsverk till
tillsynsmyndigheter.

Beskrivning

Kommunen har redovisningsskyldighet gällande sina avloppsreningsverk till Miljö- och byggnadsnämnden (kvartalsrapport)
och länsstyrelsen (miljörapporten). En miljörapport upprättas för varje år för varje tillståndspliktigt avloppsreningsverk och ska
rapporteras senast 31 mars efterföljande år.

Verksamhetssystem: Cactus, Xpipe, Public 360

Ärendenamn: [Avloppsreningsverkets namn] – kvartalsrapport

[Avloppsreningsverkets namn] – miljörapport, år

Lagrum: Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap, Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:18) som ersätter NFS
2006:9.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Kvartalsrapport upprättas Utredning
Rapport

N D Public 360 D B En sammanställning
av mätvärden och
provresultat.
Expedieras till Miljö-
och
byggnadsnämnden.

Miljörapport upprättas Utredning
Miljörapport

N D Public 360 D B Sammanställning av
flödesmätningar,
provtagningar,
inköpta kemikalier,
samt slam som
skickas iväg.
Expedieras till
länsstyrelsen
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Verksamhetsområde
VA Drift
Process
Rapportering till
tillsynsmyndighet

Beskrivning

Miljöenhet, Länsstyrelsen samt i förlängningen Livsmedelsverket idkar tillsyn på VA-verksamhetens anläggningar. Aktuella
anläggningar: vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät. Länsstyrelsen utöver periodisk besiktning på anläggningar var
tredje år. Ett tillsynsärende per anläggning upprättas varje år.

Lagrum: Livsmedelslagen, Säkerhetsskyddslagen, Säkerhetsskyddsförordningen, Miljöbalken

Ärendemening: [Anläggning] tillsynsärende för [Vattenverk/avloppsreningsverk/ledningsnät]

[år]
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Förslag på
provtagningsschema
skickas till
tillsynsmyndighet

Anmälan N D Public 360 D B Efter 5 år Tidpunkt och plats för
provtagning
redovisas

Beslut inkommer Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Uppdrag skickas till
entreprenör

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Analysresultat inkommer Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år 3,5 och 7 dagars
mikrobiologisk analys
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Vid avvikelse inkommer
larmrapport

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Vid extra allvarlig
avvikelse sker
telefonkontakt samt
tjänsteanteckning

Myndighet genomför tillsyn Beslut J D Public 360 D B Efter 5 år Tillsynsmyndighet är
miljöenhet/Länsstyrel
se n.
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Åtgärder genomförs och
rapporteras

Utredning J D Public 360 D B Efter 5 år

Kontrolltillsyn genomförs Utredning J D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut inkommer Beslut J D Public 360 D B Efter 5 år Kontroll på
genomförda åtgärder
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Verksamhetsområde
VA-Teknik
Process
Remiss från Miljö-
och
byggnadsnämnden

Beskrivning

Remiss inkommer när annan part vill bedriva potentiellt miljöfarlig verksamhet i närheten av kommunens vattenanläggningar
eller skyddsområden.

Ärendemening: Remiss – potentiell miljöfarligverksamhet vid vattenanläggning/vattenskyddsområde

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Remiss inkommer Remiss N D Public 360 D B Efter 5 år

Yttrande skickas Yttrande N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut inkommer Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
VA-Teknik
Process
Ingrepp i naturmiljön

Beskrivning

Samråd behöver genomföras exempelvis när ledning skall dras. Länsstyrelsen analyserar då om kommunen behöver söka
dispens för ingrepp i biotopskyddsobjekt, tillstånd i naturreservat eller Natura 2000 område, göra anmälan om
vattenverksamhet eller tillstånd för exempelvis ingrepp i fornlämning längs ledningens sträckning. I förekommande fall
behöver även dispenser och tillstånd sökas från bland annat Miljö- och byggnadsnämnden eller Länsstyrelsen.

Lagrum: Miljöbalken (SFS 1998:808) 12 kap 6 §

Ärendenamn: [område] – [område] samråd om ingrepp i naturmiljö

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om samråd Anmälan N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut om försiktighetsmått
inkommer

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Ansökan om
biotopskyddsdispens
skickas

Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut om tillstånd
inkommer

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Ansökan om
strandskyddsdispens
skickas

Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år
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Beslut om tillstånd
inkommer

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
VA-Teknik
Process
Servisanmälan

Beskrivning

VA-servis är den ofta korta ledningsstump som förbinder en fastighets privata ledningar med kommunens ledningsnät.
Förutsättningarna för att få en VA-servis är att fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA och inom
detaljplanelagt område.

Verksamhetssystem: Cactus, Xpipe, Geosecma, Public 360

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster utgör rättslig grund.

Ärendemening: [Fastighet/ett urval fastigheter/samfällighetsförening], inkoppling till kommunalt VA innanför
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Servisanmälan inkommer Anmälan N D Public 360 D

Beslut fattas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Avtal skrivs Avtal N D Närarkiv P/D B Efter 5 år Vid ett godkännande
upprättas ett avtal
mellan
fastighetsägaren/sa
mfäll
igheten och VA-chef.

Miljö och Renhållning
underrättas.

Skrivelse N S - S G vid
inaktuallitet
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Beställning skickas till
Entreprenad

Beställning N D Public 360 D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
VA-Teknik
Process
Upprättande av
vattenskyddsområ
de

Beskrivning

För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden samt
skyddsföreskrifter till dessa för ytvatten- eller grundvattenförekomster.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förstöra eller förorena vattenresursen på
både kort och lång sikt, exempelvis genom hantering av kemikalier, spridning av bekämpningsmedel, olyckor på vägar och
grusbrytning.

Lagrum: Miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap 21-22 §

Ärendenamn: [område], upprättande av

vattenskyddsområde
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Uppdrag utfärdas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Projektplan upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Tekniskt underlag
inkommer

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Förslag till geografisk
utbredning upprättas

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år
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Tidigt samråd med
Länsstyrelsen skickas

Remiss N D Public 360 D B Efter 5 år

Samrådsyttrande från
Länsstyrelsen

Yttrande N D Public 360 D B Efter 5 år
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Samråd skickas till berörda Remiss N D Public 360 D B Efter 5 år Skickas till rågrannar
samt berörda
myndigheter

Samrådssvar inkommer Yttrande N D Public 360 D B Efter 5 år

Samrådsredogörelse
upprättas

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut fattas om fortsatt
arbete

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år Beslut fattas av
Samhällsbyggnadsuts
kot tet

Slutligt samråd
skickas till berörda

Remiss N D Public 360 D B Efter 5 år

Samrådssvar inkommer Yttrande N D Public 360 D B Efter 5 år

Samrådsredogörelse
upprättas

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut om fastställelse
fattas

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år Beslut fattas av
Kommunfullmäktige
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Prövas av Länsstyrelsen Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år I de fall
vattenskyddsområdet
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påverkar flera
kommuner
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Verksamhetsområde
VA-Teknik
Process
Åtgärd hos brukare med
felaktig VA-anslutning

Beskrivning

I vissa fall har enskilda brukare en felaktig påkoppling på det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta kan resultera i
felaktig separering av olika vattenflöden som måste åtgärdas.

Verksamhetssystem: Xpipe, Geosecma, Cactus, Public 360

Lagrum: Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, Allmänna bestämmelser för vatten och

avlopp. Ärendet upprättas gata för gata, i de fall brukare vägrar genomföra åtgärder upprättas

individuellt ärende.

Ärendenamn: [Fastighet], samlad begäran om åtgärd på brister i vatten och avloppsanslutning hos brukare.
Aktivitet
Föreläggande om rättelse
av spillvattenkoppling

Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Inkommer anmälan om
bristande anslutning

Anmälan N D Public 360 D B Efter 5 år

Utredning upprättas Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år. Utredning består av
filmning av avlopp
samt protokoll. Film
diarieförs inte.

Begäran om rättelse Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år

Ansökan om bidrag för
rättelse

Ansökan N D Public 360 D B Efter 5 år
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inkommer

Bevis på att åtgärd
genomförts
inkommer

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Fakturor/fotodokume
nt
ation

Remiss till Trygghet och
omsorg

Remiss J D Public 360 D B Efter 5 år Om åtgärd inte
vidtas kan
vattenanslutningen
strypas, vid sådan
åtgärd
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måste sociala
myndigheter
konsulteras.

Remissvar inkommer Remiss J D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut fattas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Ärenden som beslutas av sociala myndighetsnämnden

Bostadsanpassningsbidrag
Verksamhetsområde
Bostadsanpassningsbidra
g
Process
Handläggning av
bostadsanpassningsbidrag

Beskrivning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning. Med stöd av
bostadsanpassningsbidrag kan anpassningar genomföras i boende som är nödvändiga för att brukaren ska kunna fungera sitt
dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Registreras i SMN-VR.

Verksamhetssystem: Public 360

Ärendenamn:

Bostadsanpassningsbidrag

Lagrum: Lagen om bostadsanpassning (1992:1574), Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler
Aktivitet Dokument

(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Sökanden ansöker om att
få
bostadsanpassningsbidrag

Ansökan J S Public
360

D G, 10 år Scannas,
pappershandling gallras

Utredning Begäran om
komplettering

J S Public
360

D G, 10 år Scannas,
pappershandling gallras
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Offert

Intyg om sökandens behov
skickas in

Intyg J S Public
360

D G, 10 år Scannas,
pappershandling gallras
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En ägarmedgivande från
fastighetsägaren skickas in

Avtal J S Public
360

D G, 10 år Scannas,
pappershandling gallras

Handläggaren fattar
beslut eller nämnden
fattar beslut

Beslut J D Pärm hos
handlägg
ar en

P/D G, 10 år Scannas,
pappershandling gallras

Eventuell fullmakt från
sökande inkommer

Fullmakt J S Pärm hos
handlägg
ar en

P/D G, 10 år Handläggaren får
fullmakt för ta in offert,
beställa entreprenad
och betala
faktura.
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315

Restaurangkasinotillstånd
Verksamhetsområd
e
Restaurangkasinotills
tån d
Process
Yttrande till
Lotteriinspektionen

Beskrivning

Lotteriinspektionen remitterar Kungälvs kommun om en restaurang i kommunen ansökt om att få ha en spelautomat i sin lokal.

Diarieförs i SMN-VR. Lagrum: Lotterilagen (1994:1000)

Verksamhetssystem: Public 360

Ärendenamn: Remiss – tillstånd enligt lotterilagen, [organisation]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Lotteriinspektionen
remitterar kommunen

Remiss N D Public
360

D B Efter 5 år

Kommunen svarar på
remissen

Yttrande N D Public
360

D B Efter 5 år
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Tillsyn receptfria läkemedel
Verksamhetsområde
Läkemedel
Process
Tillsyn, läkemedel

Beskrivning

Processen beskriver tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel. Anmälan hanteras av Läkemedelsverket. Diarieförs i SMN-VR.

Verksamhetssystem: Public 360

Lagrum: Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Ärendenamn: Tillsyn av receptfria läkemedel, [organisation]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Butiken anmäler till
Läkemedelsverket

Anmälan

Tillsyn görs i butiken.
Rapport upprättas
efteråt.

Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år.

Uppföljning, ny rapport Utredning N D Public
360

D B Efter 5 år
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Serveringstillstånd
Verksamhetsområde
Serveringstillstånd
Process
Serveringstillstånd

Beskrivning

En organisation söker om tillstånd för alkoholtillstånd. Göteborgs stad hanterar handläggningen av ärendet innan beslut fattas.
Därefter översänds underlag till Kungälvs kommun som fattar beslut.

Ansökan inkommer till social resursförvaltning i Göteborg där ärendet handläggs. Då utredningen är klar skickas den till Kungälvs
kommun med förslag till beslut.

Lagrum: Alkohollagen (1994:1738)

Verksamhetssystem: Public 360
Ärendenamn: [Stadigvarande/tillfälligt/catering/provsmakning], serveringstillstånd till [allmänheten/slutet sällskap], [organisation]

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

En organisation
ansöker om
alkoholtillstånd till
Göteborgs stad.

Ansökan Hanteras i Göteborgs
stad.

Remiss inkommer Remiss N S Sharepoi
nt

D Gallras vid
inaktualitet

Bilagor skickas
med ansökan.

Utredning Hanteras i Göteborgs
stad

Göteborgs stad
skickar underlag till
kommunen
för beslut.

Tjänsteskrivelse N D Public
360

D B Efter 5 år
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Bilagor skickas med
från Göteborgs stad

Utredning N D Närarkiv P B Efter 5 år Sorteras in aktvis i
delarkiv ordnat efter
Göteborgs kommuns
nummerserie

Handläggare fattar
beslut på delegering

Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år
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Beslut som fattas om
stadigvarande
tillstånd,
skickas till nämnd

Tjänsteskrivelse N D Public
360

D B Efter 5 år

Nämnd fattar beslut Beslut N D Public
360

D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Serveringstillstånd
Process
Återkallande, varning
eller erinran på
serveringstillstånd

Beskrivning

Om serveringsstället inte följer bestämmelserna i alkohollagen kan verksamheten få antingen en erinran eller en varning. Vid
allvarligare eller upprepade förseelser kan serveringstillståndet återkallas

Verksamhetssystem: Public 360

Lagrum: Alkohollagen

Ärendenamn: Meddelande om [återkallande/varning/erinran] av serveringstillstånd

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Utredning och förslag
till beslut inkommer

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år Inkommer från
Göteborgs kommun

Beslut fattas Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år
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Skolskjuts
Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Skolskjuts

Beskrivning

Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs. Innefattar buss, båt, taxi, färja.

Registreras i SMN-VR vid avslag eller sekretess, gynnande beslut

lagras i Optiplan Verksamhetssystem: Public 360, Optiplan elevresor

Ärendemening: Skolskjuts

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/form
at
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N D Public 360 D G digitalt i 2 år - Gynnande beslut
samt ansökningar
registreras i ett
samlingsärende.

Ärenden där beslut går
sökanden emot samt
sekretessärenden
registreras i enskilda
ärenden.

Beslut fattas Beslut N D Public 360 D G digitalt i 2
år.

-
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Verksamhetsområde
Trafik, gata, park
Process
Skolreseplan

Beskrivning

Skolreseplaner beskriver hur elever, föräldrar och skolpersonal reser till och från skolan. Skolreseplanen är underlag för
åtgärder som skall främja hållbart resande.

Verksamhetssystem: Public 360

Ärendemening: [skola], skolreseplan

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/form
at
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Skolreseplan upprättas Utredning N D Public 360 D B 5 år efter avslut En utredning per skola
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SMN2022/0689 Dokumenthanteringsplan med 

arkivbeskrivning för sektor Trygghet- och stöd
Dokumenthanteringsplan

Rött = ta bort
Grönt = nytt

Diarie-/dokumentnummer:  KS2020/0001
Beslut:  Kommunstyrelsen 2020-12-16 § 
383/2020 Ersätter tidigare beslutKommunstyrelsen 2019-12-11 § 
454/2019 Giltighetstid: 2021-12-31
Dokumentansvarig: Kommunarkivarie 
Senast uppdaterad av: Martin Lindén
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Arkivbeskrivning för Trygghet och stöd
Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för 
verksamhet, hur myndigheten hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är organiserad.
Beskrivningen är ett viktigt komplement till dokumenthanteringsplanen, då den bidrar med en bakgrund till hur organisationen av verksamheten 
uppkom. Bakgrundsbeskrivningen kan vara till hjälp då man söker efter handlingar som inkommit och upprättats långt bak i tiden, eftersom 
myndigheter ofta omorganiseras och verksamheter förändras över tid. Letar man efter en handling som upprättades i ett ärende för över tio år 
sedan kanske man vet vad ärendet handlade om men man vet kanske inte vad den beslutande nämnden hette just då. För att hitta handlingen i 
arkivet måste man veta vad nämnden hette och då kan arkivbeskrivningen vara till hjälp.

Sedan år 2007 har Kungälvs kommun varit organiserad i en förvaltning under kommunstyrelsen, där Trygghet och stöd tidigare utgjorde två av 
de dåvarande sju sektorerna; Sektor Arbetsliv och stöd samt Sektor Vård- och äldreomsorg. När förvaltningen omorganiserades under hösten 
2016 slogs de båda sektorerna ihop till en gemensam sektor; Trygghet och stöd. Trygghet och stöd utgör en av totalt tre sektorer inom Kungälvs 
kommun. De processer och ärenden som tidigare legat under Sektor Arbetsliv- och stöd samt Sektor Vård- och äldreomsorg ligger i den 
nuvarande organisationen under den gemensamma sektorn Trygghet och stöd.

Organisation och verksamhet
I Kungälvs kommuns arkivreglemente står det att:
Varje myndighet ska upprätta ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga aktuella allmänna handlingar och som beskriver hur dessa 
hanteras, en s.k. dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen ska vara processbaserad och antas, efter godkännande av 
arkivmyndigheten, av den myndighet som berörs. 

För att dokumenthanteringsplanerna ska kunna fungera i praktiken och spegla hur respektive myndighet faktiskt hanterar sina dokument, ska 
respektive plan följas upp för eventuell revidering minst en gång per år och vid omorganisation.

Respektive myndighet beslutar om gallring av sina handlingar i samråd med arkivmyndigheten.

  Sektor Trygghet och stöd är organiserat i en sektorstödjande funktion samt sex verksamhetsområden enligt följande:

 Vård- och omsorgsboende
 Hälso- och sjukvård
 Myndighet
 Sociala Resurser
 Stöd i ordinärt boende
 LSS-boende och daglig verksamhet

eArkiv
Eftersom förvaltningen under år 2017 påbörjar ett införande av eArkiv kommer handlingar som inkommer eller upprättas digitalt förvaras i digital 
form. eArkivet är ett system för långtidslagring och är en del av kommunarkivet. De handlingar som inkommer och upprättas hos myndigheten i 
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digital form kommer att levereras för slutarkivering i digital form. De handlingar som inkommer och upprättas i pappersform kommer att 
levereras till kommunarkivet på papper, men det skannas även en kopia som levereras till eArkivet. De digitala handlingar som inte ska bevaras 
för all framtid ska gallras i de verksamhetssystem de ligger i idag. 

I dokumenthanteringsplanen anges det om handlingar förvaras och arkiveras på papper och/eller digitalt. För ärenden i kommunstyrelsens 
diarium finns handlingar som är inkomna/upprättade tidigare än år 2017 alltid slutarkiverade i pappersform.

Sökingångar i kommunarkivet
Handlingar inkomna eller upprättade tidigare än år 2007 finns sällan skannade till diariesystemet och har därför inte flyttas med till eArkivet. I 
kommunarkivet finns då handlingarna sorterade på år, nämnd, diarieplankod och löpnummer. Diarieplankoden är en sorts ämnessortering där till 
exempel diarieförda socialtjänsthandlingar finns under kod 700, Hälso- och sjukvård under kod 730 osv. Det är därför viktigt att veta vilken 
diarieplankod som ärendet sorterar under då man ska leta i slutarkivet. Från och med år 2013 finns inte diarieförda ärenden sorterade efter 
diarieplankod, de är ordnade i löpnummerordning i arkivet.

För sökningar kopplade till handlingar i socialtjänstens individärenden utgör personnummer primär sökingång.

Sektor Trygghet och stöd är organiserat i en sektorstödjande funktion samt sex verksamhetsområden enligt följande:

 Vård- och omsorgsboende
 Hälso- och sjukvård
 Myndighet
 Nyanlända
 Sociala Resurser
 Stöd i ordinärt boende
 LSS-boende och daglig verksamhet

eArkiv
Eftersom förvaltningen under år 2017 påbörjar ett införande av eArkiv kommer handlingar som inkommer eller upprättas digitalt förvaras i digital 
form. eArkivet är ett system för långtidslagring och kan likställas med det som tidigare kallats för kommunarkivet. De handlingar som inkommer 
och upprättas hos myndigheten i digital form kommer att levereras för slutarkivering i digital form. De handlingar som inkommer och upprättas i 
pappersform kommer att levereras till kommunarkivet på papper, men det skannas även en kopia som levereras till eArkivet. De digitala 
handlingar som inte ska bevaras för all framtid ska gallras i de verksamhetssystem de ligger i idag. Vilka handlingar som ska bevaras i eArkiv 
regleras också i dokumenthanteringsplanen.

I dokumenthanteringsplanen anges det om handlingar förvaras och arkiveras på papper och/eller digitalt. För ärenden i kommunstyrelsens 
diarium finns handlingar som är inkomna/upprättade tidigare än år 2017 alltid slutarkiverade i pappersform.
Det är viktigt att då eArkiv införs med årliga leveranser av diarieförda handlingar att varje ärende gås igenom på samma sätt som det skett då 
ärenden levererats i pappersform.
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Sökingångar i kommunarkivet
Handlingar inkomna eller upprättade tidigare än år 2007 finns sällan scannade till diariesystemet och har därför inte flyttas med till eArkivet. I 
kommunarkivet finns då handlingarna sorterade på år, nämnd, diarieplankod och löpnummer. Diarieplankoden är en sorts ämnessortering där till 
exempel diarieförda socialtjänsthandlingar finns under kod 700, Hälso- och sjukvård under kod 730 osv. Det är därför viktigt att veta vilken 
diarieplankod som ärendet sorterar under då man ska leta i slutarkivet. Från och med år 2013 finns inte diarieförda ärenden sorterade efter 
diarieplankod, de är ordnade i löpnummerordning i arkivet.

För sökningar kopplade till handlingar i socialtjänstens individärenden utgör personnummer primär sökingång.
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Efter att Kungälvs kommun omorganiserade sin nämndstruktur med många olika verksamheter under kommunstyrelsen är nämnd inte en 
lämplig sökingång då man i framtiden letar efter handlingar i arkivet. Därför redovisas dokumenthanteringsplanerna nu per 
sektor/verksamhet/process och i framtiden kommer verksamheterna att bli arkivbildare.

Register, förteckningar och verksamhetssystem
För att hantera ärenden och handlingar på sektorns enheter finns en rad olika verksamhetssystem. I sektorns dokumenthanteringsplan finns de olika 
verksamhetssystemen uppräknade för respektive process, men nedan följer en kort beskrivning av vad de olika systemen används till:

Treserva: System för hantering av socialtjänstens individärenden.
Public 360: Kommunens övergripande ärendehanteringssystem/diarium

Verksamheterna förvarar även handlingar systematiskt i pärmar i närarkiv, se dokumenthanteringsplanen.
En förteckning av allmänna handlingar som hanteras i KS diarium i Public 360 sammanställs varje vecka i en postlista som expedieras fredagar vardagar.

Upplysningar om allmänna handlingar:
Allmänheten kan idag själva inte söka i kommunens diarium. För att få upplysning om sökingångar kan arkivredogörarna nedan kontaktas.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess
Det förekommer i regel sekretessuppgifter i de handlingar som hanteras på sektorn. Med undantag för handlingar som rör ren administration 
innehåller i princip samtliga ärenden som hanteras inom sektorn handlingar med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagens.

Kontaktpersoner
För de olika verksamheterna på sektorns enheter finns personer som ansvarar för arkivvården i närarkiven. Arkivredogörarna ser till att det som 
ska gallras slängs och att det som ska till centralarkivet levereras dit i rätt tid. Arkivredogörarna ska också vara arkivariens kontaktperson.

Följande personer är arkivredogörare för sektorn:
Karin Håkansson, Jessica Hultengren, Christina Åhlander, Karin Ljungblad och Helen Samuel

I kommunens arkivreglemente står det att ” De till myndigheten nytillkomna handlingstyper skall rapporteras årligen till kommunarkivet. 
Systemägare och systemansvariga ansvarar för att förändringar i de digitala verksamhetssystemen avrapporteras till kommunarkivet.”

Systemförvaltare för kommunens ärendehanteringssystem Public 360 är Jonna Bakkum.
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Systemförvaltare för Treserva är: Mona Pettersson, Anna-Karin Elander, Munever Alic.

Hantering av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig för Kungälvs kommun är de politiska nämnderna. Läs mer i kommunens integritetspolicy på kommunens hemsida om 
hur personuppgifter hanteras: www.kungalv.se. Vid frågor kontakta dataskyddsombud@kungalv.se.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av 
personuppgifter inom det verksamhetsområde för vilket man är ansvarig. Personuppgiftsansvariga nämnder för sektorns verksamhet är sociala 
myndighetsnämnden eller kommunstyrelsen. Dataskyddsombud är Martin Lindén och Lisa Dahlqvist. Dataskyddsombudet kontrollerar att den 
personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i GDPR och i anknytande lagstiftning.

Gallring
I sektorns dokumenthanteringsplan anges vilka dokument som ska gallras och vilka dokument som ska levereras till centralarkivet. I 
dokumenthanteringsplanen anges det även när en handling ska gallras eller när den ska levereras till centralarkivet.

Ordlista
I dokumenthanteringsplanen och i arkivbeskrivningen förekommer begrepp som kan behövas definieras och förklaras.

Arkivbildare - Inte sällan är myndigheters arkiv av praktiska skäl uppdelade på flera arkivbildare med var sin förteckning. Ett exempel på detta är 
länsstyrelserna, med sina gamla avdelningar landskansli och landskontor.

Dokumenthanteringsplan – Ett styrdokument som anger hur vi hanterar myndighetens allmänna handlingar 

Bevaras – En handling som ska bevaras ska levereras till centralarkiv eller eArkiv och där bevaras för all 

framtid Gallras – När en handling slängs/förstörs. Gallras den i pappersform ska den även gallras digitalt.

Rensas – när ett ärende avslutas slängs arbetsmaterial som har varit till hjälp under handläggningen 

Diarium – En förteckning över myndighetens inkomna och upprättade handlingar

Systematisk förvaring – Handlingar där sekretessbestämmelser är tillämpliga ska registreras. Andra handlingar får hanteras genom 
systematisk förvaring utan registrering. Systematisk förvaring kan till exempel vara i pärm eller i en mapp i e-postlåda. Inom sektorn finns 
verksamheter som är undantagna från registreringsskyldigheten av sekretessklassade handlingar. Detta anges i Offentlighets- och 
sekretessförordning (2009:641).
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Närarkiv – verksamhetens egna arkiv där aktuella ärenden förvaras

Mellanarkiv - för avslutade ärenden och handlingarna ägs fortfarande av sektorn.

Centralarkiv – är detsamma som slutarkivet/kommunarkivet där förtecknade handlingar bevaras för all framtid
Handling/upptagning - Alla typer av informationsbärare. En handling kan vara ett papper med text, men också en datafil, en databas, mikrofilm, 
ljudband eller ett fotografi.

Dokument - Typ av handling, exempelvis en ansökan eller ett beslut. 

Förvaring - Anger hur handlingen förvaras.

Medium/Format - Talar om hur informationsbäraren ser ut. Det kan vara papper (P) eller i digital form (D). Andra informationsbärare kan också 
förekomma och anges då särskilt.

Anmärkning - Extra information om handlingen och hanteringen av handlingen.

Lista över förkortningar
- KS – Kommunstyrelsen
- SMN-VR – ett register på handlingar som inte ska bevaras i digital form för all framtid, men som ändå måste registreras 

eftersom de tillhör ärenden som kan innehålla delegationsbeslut eller tjänsteutlåtanden som ska till politiken för behandling.
- SMN – Sociala myndighetsnämnden
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Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård
Vårdbegäran
Verksamhetsområde
Hälso- och sjukvård
Process 
Vårdbegäran

Beskrivning
Hantering av vårdbegäran som inkommer till kommunal hälso- och sjukvård

Aktivitet
Inkommen 
vårdbegäran

Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Remiss inkommer Remiss Ja S Sparas i 
digital 
journal 
Treserva

D B Efter 10 år Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Förfrågan inkommer Förfrågan Ja S Treserva D B Efter 10 år Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Patientinformationsinhämtning
Verksamhetsområde
Hälso- och sjukvård

Process 
Patientinformations-
inhämtning

Beskrivning
Att inhämta information om patientens hälsotillstånd vilket ligger till grund för bedömning av vårdbegäran

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekret
e ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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Inhämtande av 
information om patient

Samtycke (blankett) Ja S Treserva 
Sparas i 
journal

P/D B Efter 10 år Notering om 
samtycke görs i 
Treserva 
samtyckesmod 
ul. Blankett 
gallras.
Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5,
15, 25

Inhämtande av 
information om patient

SIP (blanketter 2 st) Ja S Treserva
Sparas i 
journal

D B Efter 10 år Notering om 
SIP görs i 
journal i 
Treserva ifyllt 
dokument 
scannas, 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5,
15, 25

Medicinsk epikris Ja S Treserva 
Sparas i 
journal

D B Efter 10 år Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5,
15, 25

Omvårdnadsepikris Ja S Treserva 
Sparas i 
journal

P/D B Efter 10 år Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5,
15, 25

Inhämtande av 
hälsohistorik

Överrapportering Ja S Treserva 
Sparas i
journal

P/D B Efter 10 år

Journalutskrift från 
annan vårdgivare

Journalutskrift Ja S Treserva P/D B Efter 10 år Bevaras utifrån 
statistiskt urval
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Spara
s i 
journal

födda dag 5,
15, 25

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppdrag
Verksamhetsområde
Hälso- och sjukvård

Process
Delegering av hälso- 
och
sjukvårdsuppdrag

Beskrivning
Att utbilda, handleda och fatta delegeringsbeslut i syfte att resurssätta vårdplan med utförare

Aktivitet
Delegering av hälso- 
och sjukvårdsuppdrag

Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Kunskapstest Intyg Nej P G Gallras 
efter 
erhållen
delegering

Beviljad delegering Delegeringsbeslu
t

Nej P/D G efter 10 år Sparas på 
Papper för 
extern utförare 
samt Personlig 
assistent.
Digitalt för 
övriga
interna

Avvikelse och tillbudshantering
Verksamhetsområde
Hälso- och sjukvård

Beskrivning
Avvikelse och tillbudshantering avseende HSL
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Process 
Avvikelse 
och
tillbudshantering
Aktivitet
Anmälningar enligt 
Lex. Maria

Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om 
vårdskada
(Lex Maria)

Anmälan Ja D Public 360 D B Ja

Utredning Utredning Ja D Public 360 D B Ja

Anmälan till 
Inspektionen
för Vård och Omsorg

Anmälan Nej D Public 360 D B Ja

Anmälan om negativ 
händelse med 
medicin-
teknisk produkt

Anmälan Nej D Public 360 D B Ja

Upprättande av kontrollistor
Verksamhetsområ
de Hälso- och 
sjukvård
Process 
Upprättande av
kontrollistor

Beskrivning
Att dokumentera insatser

Aktivitet
Kontrollistor

Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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Signeringslistor för 
vårdåtgärder 
delegerade/instruerad
e av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och
fysioterapeuter

Kontrollista Ja S Spara
s i 
journal

P B Efter 10 år Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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Signeringslista 
kontrolläkemedel

Kontrollista Ja S Spara
s i 
journal

P B Efter 10 år Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Signeringslista 
läkemedel vid behov

Kontrollista Ja S Spara
s i 
journal

P B Efter 10 år Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Signeringslista insulin Kontrollista Ja S Spara
s i 
journal

P B Efter 10 år Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Läkemedelslistor Kontrollista Ja S Spara
s i 
journal

P B Efter 10 år Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Dos recept Kontrollista Ja S Spara
s i 
journal

P B Efter 10 år Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Förbrukningsjournal 
över Narkotiska 
preparat från
förråd

Kontrollista N? J S Närarkiv P G Efter 10 år
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Verksamhetsområde Vård- och omsorgsboende Boende
Genomförande av uppdrag enligt SoL

Verksamhetsområd
e Vård- och 
omsorgsboende
Process 
Genomförande av 
uppdrag enligt SoL

Beskrivning
Att genomföra insatser enligt SoL
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Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Starta 
genomförandejournal
, om sådan inte 
redan finns.

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva. Utskrivna 
genomförandeplaner 
skickas till 
Biståndsenhet vid 
ärendets avslut

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Löpande 
daganteckningar

Anteckning J S Treserva 
daganteckningar

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Spara 
daganteckningar till 
journal

Journalhandling J S Treserva 
genomförandejourna
l

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Genomförande av uppdrag enligt HSL

Verksamhetsområd
e
Boende
Process 
Genomförande av 
uppdrag enligt HSL

Beskrivning
Att genomföra insatser enligt SoL

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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sk
förvaring



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Munvårdskort Ordination S Personakt P G Gallras vid 
inaktualitet

Blankett hygienpaket Beställningssedel S Personakt P G Gallras vid
inaktualitet

Praktiskt genomförande
Verksamhetsområd
e
Boende
Process 
Praktiskt 
genomförande

Beskrivning
Praktiskt genomförande av HSL-insatser

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Nyckelkvittens vid 
mottagande av ev 
bostadsnycklar/värde
skå psnycklar?

Kvittens J S Personakt P B Gallras vid 
inaktualitet

Hyreskontrakt Avtal N S Personakt P B Efter 10 år Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Levnadsberättelse Journalhandling J S Personakt P/D B Efter 10 år Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Personalrelaterade processer

Verksamhetsområ
de Boende

Process 
Personalrelaterade 
processer

Beskrivning
Beskriver förpliktelser och uppdrag av administrativ karaktär som kan förekomma i anställningen

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till 
slutarkivet

Anmärkning

Anställningsavtal Avtal N S Personalakt P B 2 år efter 
avslutad
anställning

Sekretessöverensk
om melse

Överenskommelse N S Personalakt P G 2 år efter 
avslutad
anställning

Information och 
överenskommelse 
om rätt 
arbetsklädsel och 
hygienrutiner

Överenskommelse N S Personalakt P G 2 år efter 
avslutad 
anställning

Personliga 
uppdrag

Kontaktpersonals- 
uppdrag

Överenskommelse N S Personalakt HR P G Gallras vid 
inaktualitet

Hygienombud Överenskommelse N S Personalakt HR P G Gallras vid
inaktualitet

Kostombud Överenskommelse N S Personalakt HR P G Gallras vid
inaktualitet

Dokumentations-
handledare

Överenskommelse N S Personalakt HR P G Gallras vid
inaktualitet
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Verksamhetsområde Myndighet
Bistånd enligt SoL

Verksamhetsområde
Myndighet
Process
Bistånd enligt SoL

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende Biståndsenheten 
SoL Beskriver biståndsprocessen för bistånd enligt SoL

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Bistånd enligt 
SoL 18 år och 
uppåt

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Aktualisering
Ansökan inkommer Ansökan J S I närarkiv P B Leverans till 

centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Blankett med val 
av 
hemtjänstutförare 
inkommer

blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Blankett om hemtjänst 
vid tillfällig vistelse i 
Kungälvs Kommun 
inkommer

blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utredning
Framtagande 
av 
beslutsunderl
ag

Utredning J S I 
närarkiv 
Treserv
a

P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut Beslutsprotokol
l

J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Skickas till 
brukare samt 
anteckning 
sparas i journal 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval
födda dag 5, 15, 
25

Brev från brukare Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Gäller även 
mail och sms 
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Brev till brukare Brev J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Läkarintyg Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Genomförandeplan Överenskomm
el se

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas av 
utförare 
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
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födda dag 5, 15, 
25

Överklagan Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25
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efter 
avslutat 
ärende

Yttrande till 
Förvaltningsrätten

Yttrande J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 
år efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Dom Dom J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 
år efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Samtyckesblankett Överenskomm
el se

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 
år efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppdrag till utförare Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 
år efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Tjänsteskrivelse till 
nämnd

Tjänsteskrivels
e

J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 
år efter avslutat 
ärende

Handling 
upprättas i 
Public 360, P 
sparas i akt 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval
födda dag 5, 15, 
25

Anmälningar Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 
år efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Ansökningar Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 
år efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Ordförandebeslut Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 
år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
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födda dag 5, 15, 
25
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efter avslutat
ärende

Informationsbrev till den 
enskilde

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 
år efter 
avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Information kring 
kommunens 
verksamheter
skickas

Broschyrer N S - - - -

Ekonomiskt bistånd nyanlända

Verksamhetsområde
Myndighet
Process 
Ekonomiskt 
bistånd 
nyanlända

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende ekonomiskt bistånd

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ekonomiskt bistånd till 
nyanlända

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Aktualisering
Ansökan Ansökan J S I närarkiv P B Leverans till 

centralarkiv 5 år
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
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urval
födda dag 5, 15, 
25
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efter avslutat
ärende

Checklista nybesök Förteckning J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Kopior på styrkta
inkomster

Intyg J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Kopior på styrkta utgifter Intyg J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Information om avdrag 
vid frånvaro - 
undertecknas

Överenskomm
el se

J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut från 
Arbetsförmedling om 
etablering

Beslut J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut om 
uppehållstillstånd från 
Migrationsverket

Beslut J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut om bosättning 
från Migrationsverket

Beslut J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Kontoutdrag Kontoutdrag J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Hyresavtal - kopia Avtal J S I närarkiv P G Gallras vid 
inaktualitet

Fakturor - kopia Faktura J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Utredning
Beslutsunderlag Utredning J S I närarkiv P/D B Leverans till 

centralarkiv 5 år
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25
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efter avslutat
ärende

Beslut Beslutsprotokol
l

J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Skickas till 
brukare samt 
anteckning 
sparas i journal 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval
födda dag 5, 15, 
25

Brev från brukare Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Gäller även 
mail och sms 
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Brev till brukare Brev J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Läkarintyg Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Genomförandeplan Överenskomm
el se

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas av 
utförare 
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Utlåtande från AME Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas av 
utförare 
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
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urval
födda dag 5, 15, 
25

Etableringsplan från AF Plan J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Samordnad individuell 
plan (SIP)

Plan J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Aktivitetsrapporter Rapport J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Närvarolistor Rapport J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Kostnadsförslag Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Bilagor till 
kostnadsförslag, kopia 
på patientjournal 
inklusive röntgenbilder

Journal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Förfrågning från andra 
myndigheter 
(Transportstyrelsen, 
Polis,
Kriminalvård)

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

LOB – underrättelse från 
Polis

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Överklagan Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Yttrande till 
Förvaltningsrätten

Yttrande J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Dom Dom J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
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efter 
avslutat 
ärende

Ordförandebeslut Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Underlag för registrering 
av konto

Blankett J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Samtycke Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Intyg om 
försörjningsstöd

Intyg J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Framställan till 
Försäkringskassan

Begäran J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut från 
Försäkringskassan 
avseende framställt 
belopp

Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Återbetalningsavtal Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Attestunderlag för 
utbetalning via bankkort

Kvittens J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Delgivningsförfrågan 
från Polisen

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25, Bevaras 
endast i 
pågående 
ärenden. Ej 
aktuella sparas i 
Kronpärm

Störningsanmälan 
från hyresvärd

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25, Bevaras 
endast i 
pågående 
ärenden. Ej 
aktuella sparas i
Kronpärm

Meddelande om 
avhysning från 
Kronofogden

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25, Bevaras 
endast i 
pågående 
ärenden. Ej 
aktuella sparas i
Kronpärm

Varningsbrev om 
obetalda hyror och 
elskulder

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25Bevaras 
endast i 
pågående 
ärenden. Ej 
aktuella sparas i
Kronpärm
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Barn och unga, ensamkommande
Verksamhetsområde
Myndighet
Process
Barn och unga, 
ensamkommande

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende Barn och ungdom, ensamkommande

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25 samt i de fall där barnet/den unge varit 
placerad utanför hemmet.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Aktualisering Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25 samt om 
barnet varit
placerat

Anvisning från 
Migrationsverket

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Gallras i de fall 
där ungdomen 
ej placeras.

Specificering av 
transportkostnad

Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25 samt om 
barnet varit
placerat
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Informationsbrev (mail) 
till skola, 
överförmyndare samt
administratör om ny

Brev J S I närarkiv D B Idag 
dokumenteras 
att
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anvisning från
Migrationsverket

mail skickats, i
journal.

Remiss om 
hälsoundersökning till 
vårdcentral

Remiss J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

I närarkivVårdplan Plan J S

I närarkiv

P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Placeringsinformation Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Utredning I närarkiv
Utredningsplan Plan J S I närarkiv P/D B Leverans till 

centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Utredning Utredning J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Konsultationsdokument 
till skola och vårdcentral

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
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25

Placeringsbeslut Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 
15, 
25Meddelande 
om placering till 
Migrationsverket
via mail.
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Avtal om placering Avtal J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
Förvaras i 
barnens
akt

Uppdrag till utförare Skrivelse J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Uppdrag till 
familjehemsenheten

Skrivelse J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet, 
endast ett 
arbetsmaterial

Genomförandeplan Plan J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Övervägande/omprövnin
g

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Brev Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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Beslut om Permanent 
uppehållstillstånd från 
MIG

Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Information om behov av 
särskild förordnad 
vårdnadshavare 
(internt).

Skrivelse J S I närarkiv Informationen 
vidarebefordr
as internt via 
Treservas 
meddelande-
funktion
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Samtyckesblankett Överenskomm
el se

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Ansökan om särskild 
förordnad 
vårdnadshavare till 
nämnden

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Tjänsteskrivelse till 
nämnd

Tjänsteskrivels
e

J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Handling 
upprättas i 
Public 360, ett 
ex till
akten

Beslut från nämnd Beslut J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Personbevis från 
skatteverk

Intyg J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Stämningsansökan till 
TR

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Dom från TR Dom J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
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dag 5, 15,
25

Underlag för utbetalning 
(kontouppgifter).

Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Intyg till CSN Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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MIG förfrågan om ålder Skrivelse J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Yttrande till MIG Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Förfrågan om behov 
efter 18 års 
dagen/Beslut om 
åldersuppskrivning

Skrivelse J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Anmälningar Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Ansökningar Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Förhandsbedömning Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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Yttranden till åklagare 
och domstol

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Beslut Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Överklagan Skrivelse J S I närarkiv P B Leverans till
centralarkiv 5 år

Bevaras utifrån
statistiskt urval
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efter avslutat
ärende

födda dag 5, 15,
25

Handräckningsbegäran Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Begäran om 
läkarundersökning

Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Ordförandebeslut Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Underställan Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Informationsbrev till den 
enskilde

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Intyg Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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Sammanställningar 
från utförare

Rapport J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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Ekonomiskt bistånd
Verksamhetsområde
Myndighet
Process 
Ekonomiskt 
bistånd

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende ekonomiskt bistånd

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ekonomiskt bistånd Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Aktualisering I närarkiv

Ansökan Ansökan J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Checklista nybesök Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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Brev skickas till brukare Brev J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Underlag för konto Blankett J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
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efter 
avslutat 
ärende

födda dag 5, 15,
25

Kontoöversikt Registerutdrag J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Deklaration Deklaration J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Utdrag från Bilregistret Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Hyresavtal - Kopia Kopia J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Kopior på styrkta
inkomster

Kopia J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Kopior på styrkta utgifter Kopia J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Information om avdrag 
vid frånvaro - 
undertecknas

Överenskomm
el se

J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Handlingsplan från 
Arbetsförmedlingen

Plan J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Beslut från 
Arbetsförmedling om 
etablering

Beslut J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15, 25



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Beslut om 
uppehållstillstånd från 
Migrationsverket

Beslut J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15, 25

Beslut om bosättning 
från Migrationsverket

Beslut J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15, 25

Kontoutdrag Kontoutdrag J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Hyresavtal - kopia Kopia J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Beslut om slutlig skatt -
kopia

Beslut J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Fakturor – kopia Faktura J S I närarkiv P G Gallras vid
inaktualitet

Delgivningsförfrågan 
från Polisen

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras endast 
i pågående 
ärenden.
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efter 
avslutat 
ärende

Ej aktuella 
sparas i 
Kronpärm

Störningsanmälan 
från hyresvärd

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras endast 
i pågående 
ärenden. Ej 
aktuella sparas i 
Kronpärm

Meddelande om 
avhysning från 
Kronofogde

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras endast 
i pågående 
ärenden. Ej 
aktuella sparas i
Kronpärm

Varningsbrev om 
obetalda hyror och 
elskulder

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras endast 
i pågående 
ärenden. Ej 
aktuella sparas i 
Kronpärm

Utredning
Beslutsunderlag Utredning J S I närarkiv P/D B Leverans till 

centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Beslut Beslutsprotokol
l

J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Brev från brukare Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Gäller även mail 
och sms
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Brev till brukare Brev J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Läkarintyg Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
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efter 
avslutat 
ärende

födda dag 5, 15,
25

Genomförandeplan Överenskomm
el se

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas av 
utförare, 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5,
15, 25

Uppdrag till utförare Skrivelse J S I närkariv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas av 
utförare, 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5,
15, 25

Utlåtande från 
Arbetsmarknadsenheten

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas av 
utförare, 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5,
15, 25

Handlingsplan från 
Arbetsförmedlingen

Plan J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Samordnad individuell 
plan (SIP)

Plan J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Aktivitetsrapporter Rapport J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Närvarolistor Rapport J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet
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Fakturakopior som 
styrker kostnader

Rapport J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Kvittokopior som styrker 
kostnader

Rapport J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Kostnadsförslag Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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Bilagor till 
kostnadsförslag, kopia 
på patientjournal 
inklusive röntgenbilder

Journal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Bedömning från 
förtroendetandläkare

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Förfrågning från andra 
myndigheter 
(Transportstyrelsen, 
Polis,
Kriminalvård)

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Körkortsyttrande Yttrande J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

LOB – underrättelse från 
Polis

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Överklagan Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Yttrande till 
förvaltningsdomstol 
Förvaltningsrätten

Yttrande J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Dom Dom J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Ordförandebeslut Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Tjänsteskrivelse till 
nämnd

Tjänsteskrivels
e

J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Handling 
upprättas i 
Public 360, 
Bevaras
utifrån statistiskt
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urval födda dag 
5, 15, 25

Beslut från nämnd Beslutsprotokol
l

J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Underlag för registrering 
av konto

Blankett J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Samtycke Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Intyg om 
försörjningsstöd

Intyg J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Framställan till FK om 
utbetalning till soc. 
Tjänst av beslutat 
belopp som
ersättning

Begäran J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Beslut från FK avseende 
framställt belopp

Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25
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Återbetalningsavtal Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Förmedlingsmedel Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
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efter 
avslutat 
ärende

födda dag 5, 15,
25

Fullmakt till FK 
om enskilds 
bidrag

Fullmakt J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Kopior på räkningar 
som ska betalas

Kopia J S I närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet

Dödsboanmälan Ej klart Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval födda 
dag 5, 15,
25

Barn och unga
Verksamhetsområde
Myndighet
Process
Barn och unga

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende Barn och ungdom

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25 samt i de fall där barnet/den unge varit 
placerad utanför hemmet.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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förvaring
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Barn och unga – övrigt 
bistånd

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Aktualisering

Anmälningar som leder 
till utredning eller 
kopplas till pågående 
ärende

Skrivelse/muntl
i gt

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Ansökningar Skrivelse/muntl
i gt

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Brev Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Förhandsbedömning Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Information kring 
kommunens 
verksamheter skickas

Broschyrer N P Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende
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Begäran om yttrande 
inkommer från Polis, 
åklagare, 
Transportstyrelsen

Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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samt om barnet
varit placerat

Utredning

Beslut Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Meddelande 
om 
vårdplanering

Via brev J S Närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Utredningsplan Plan J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Begäran om 
inhämtande av uppgifter 
(olika brevmallar för 
olika aktörer såsom 
annan 
kommun/sjukvård/skola)

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Utredning Beslutsunderla
g

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat
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Vårdplan Vårdplan J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat
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Genomförandeplan Genomförande
pl an

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Försättsblad nämnd Tjänsteskrivels
e

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Beslut i nämnd Beslutsprotokol
l

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Uppdrag till utförare Uppdragshandl
in g? 
Uppdragsdoku
ment

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Uppföljning av insats Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Placeringsbeslut Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Placeringsinformation Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

efter 
avslutat 
ärende

samt om barnet 
varit placerat

Uppdrag till 
familjehemsenheten 
(inför matchning)

Skrivelse J S Närarkiv P/D G Gallras vid 
inaktualitet, 
endast 
arbetsmaterial

Övervägande av vård Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Omprövning av vård Beslutsunderla
g

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Överklagan Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Handräckningsbegäran Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Ordförandebeslut Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
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varit placerat

Begäran om 
läkarundersökning

Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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efter 
avslutat 
ärende

samt om barnet 
varit placerat

Underställan Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Promemoria/redogörelseBeslutsunderla
g

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Avtal om placering Avtal J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Förvaras i 
barnens akt 
samt, Bevaras 
utifrån statistiskt 
urval födda dag 
5, 15, 25 samt 
om barnet varit
placerat

Remisser Remiss J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Intyg Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat
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Sammanställning från 
utförare

Rapport J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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samt om barnet 
varit placerat

Underlag för utbetalning Blankett J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Information om 
betalningsansvar

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Avgiftsbeslut Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Framställan till FK 
Försäkringskassan

Blankett J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Polisanmälan Skrivelse/blank
e tt

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

FREDA- våld i 
nära relation

Blanketter J S Närarkiv P G Gallras vid 
inaktualitet

IrIsK- material vid våld i 
nära relation

Blanketter J S Närarkiv P G Gallras vid 
inaktualitet
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Uppdrag till 
Socialmedicinsk 
mottagning/ Stöd & 
Boende

Blankett J S Närarkiv P B Leverans till
centralarkiv 5 år

Bevaras utifrån
statistiskt urval
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teamet från Barn och 
unga gällande 
umgängestester 
drogtester

efter 
avslutat 
ärende

födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet varit 
placerat

Begäran om yttrande 
(Polis, åklagare, 
Förvaltningsdomstol, 
Transportstyrelsen, 
IVO,
JO)

Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Yttranden Yttrande J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Dom Dom J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 samt om 
barnet
varit placerat

Familjehem
Verksamhetsområde
Myndighet
Process 
Familjehem

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende Familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj och kontaktperson – 
uppdragstagare

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
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Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Intresseanmälan 
familjehem till 
utredning
- Kälvestensmetoden

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Intresseanmälan Skrivelse/antec
k ning

N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25 Gallras om ej 
intresseanmälan 
går vidare till 
ärende

Samtycke Blankett N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

BRA-fam 
(socialstyrelsen)

Blankett J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Att vara familjehem Broschyr N P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Belastning och 
misstankeregister

Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Socialregister med 
kopia på 
samtyckesblankett

Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Kronofogden Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Försäkringskassan Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utredning 
familjehem 
(Konsultledda 
bolag)

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Referenser Journal/utredni
n g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Information och samråd 
enligt 6 kap 6 § SoL

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Kälvesten - Utredning IntervjumaterialJ S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Kompletterande 
intervjuguide

IntervjumaterialJ S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Grundutredning 
familjehem

Utredning J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Från uppdrag till 
matchad
familjehemsplacering
Information och samråd 
enligt 6 kap 6 § SoL

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Inskolningsplan Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utredning familjehem till 
Nämnd 6 kap 6 § SoL

Beslutsunderla
g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Vårdplan och 
Genomförandeplan

Uppdragshandl
in g (uppdraget 
för 
familjehemmet 
utifrån det 
specifika 
barnets
behov/mål)

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

”Familjehem avtal” 
skyldigheter/ansvar 
mellan 
socialtjänst/familjehem

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

”Familjehem 
ekonomiskt avtal” - 
arvode/omkostnad
Familjehemsavtal: 
skyldigheter/ansvar 
mellan socialtjänst och 
familjehem samt 
arvode/omkostnad

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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”Familjehem underlag 
för utbetalning 
placering” av arvode 
och 
omkostnadsersättning

Beslutsunderla
g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Skickas 
till 
SOLTAK
(löneenheten)
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”Familjehem underlag 
för utbetalning 
placering”, för Extra 
utbetalning av 
omkostnad

Beslutsunderla
g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

”Uppsägning av avtal 
familjehem/kontaktfamilj”

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Antecknas i 
journal Bevaras 
utifrån statistiskt 
urval födda dag 
5, 15, 25

”Avtal mellan bolag och 
Nämnd” Ekonomiskt 
åtagande och vad som 
ingår i avtalet, samt
uppsägningstid.

Avtal N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppsägning av avtal 
familjehem

Skrivelse 
per mail

N S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Ej sekretess 
under 
förutsättning att 
personuppgifter 
är avkodade i 
mail.

Kontaktstöd - 
Intresseanmälan 
kontaktperson 
(SoL) (SoL/LSS 
FH),
kontaktfamilj 
(SoL), stödfamilj 
(LSS) till
utredning
Intresseanmälan Skrivelse/antec

k ning
N S I närarkiv P/D B Leverans till 

centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
Gallras om ej 
intresseanmälan 
går vidare till 
ärende
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Samtycke Blankett N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Välkommen som ny 
kontaktperson

Broschyr N P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år
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efter 
avslutat 
ärende

Belastning och 
misstankeregister

Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Socialregister med 
kopia på 
samtyckesblankett

Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Kronofogden Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Intervju IntervjumaterialJ S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Referenser Journal/utredni
n g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Dokumentera
s i journal
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Utredning Beslutsunderla
g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Från uppdrag till 
matchad kontaktfamilj 
(SoL), stödfamilj (LSS) 
och kontaktperson 
(SoL)
(SoL/LSS FH)



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Inskolningsplan (SoL) 
(LSS)

Skrivelse/kopia J S I närarkiv 
Treserva

P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Genomförandeplan 
(SoL) (SoL/LSS FH)

Uppdragshandl
in g/
kopia 
(uppdraget 
för 
kontaktfamilje
n utifrån 
barnets
behov/mål)

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Information om uppdrag 
(LSS)

Uppdragshandl
in g/
kopia 
(uppdraget 
för 
stödfamiljen 
utifrån 
barnets
behov/mål)

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

”Kontaktfamilj avtal” 
ekonomiska 
ersättningar, 
skyldigheter/ansvar 
mellan 
socialtjänst/kontaktfamilj
(SoL)

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

”Stödfamilj avtal” 
ekonomiska 
ersättningar, 
skyldigheter /ansvar 
mellan 
socialtjänst/stödfamilj
(LSS)

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Underlag för arvode till 
kontaktperson/stödfamilj 
(LSS)

Beslutsunderla
g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
Skickas till 
SOLTAK

Kontaktfamilj/person 
extra ersättning 
underlag (SoL)

Beslutsunderla
g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25
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efter 
avslutat 
ärende

Tystnadsplikt (LSS) Skrivelse J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

”Uppsägning av avtal 
familjehem/kontaktfamilj” 
(SoL) (LSS)

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

FH Avtal kontaktperson 
(SoL/LSS FH) 
ekonomiska 
ersättningar, 
skyldigheter/ansvar 
mellan 
socialtjänst/kontaktperso
n,
mål

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Kontaktperson avtal 
(SoL) ekonomiska 
ersättningar, 
skyldigheter/ansvar 
mellan 
socialtjänst/kontaktperso
n

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Underlag för arvode till 
kontaktperson/stödfamilj 
(SoL/LSS FH) (SoL)

Beslutsunderla
g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
Skickas till 
SOLTAK

Kontaktfamilj/person 
extra ersättnings 
underlag (SoL)

Beslutsunderla
g

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
Skickas till 
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SOLTAK

Tystnadsplikt (LSS) Skrivelse J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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”Uppsägning av avtal 
familjehem/kontaktfamilj” 
(SoL/LSS FH) (SoL)

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

”Uppsägning av avtal” 
(SoL/LSS FH) (SoL)

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Vuxen
Verksamhetsområde
Myndighet
Process 
Vuxen

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende Vuxna

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Vuxen - övrigt bistånd Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Aktualiseringar

Anmälningar som leder 
till utredning eller 
kopplas till pågående 
ärende

Skrivelse/muntl
i gt

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Information på annat 
sätt

Skrivelse/muntl
i gt

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Ansökningar Skrivelse/muntl
i gt

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Meddelande 
om 
vårdplanering

Via SAMSA J S Närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Begäran om yttrande 
(Transportstyrelsen)

Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Brev Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Referenser från andra Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utredning/ärende

Samtycke Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utredningsplan Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utredning Beslutsunderla
g

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

ASI – utredning inkl 
återkoppling

Utredning J S Närarkiv Net-
Klient och 
Treserva

P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Upprättas 
via 
integration 
till Terserva
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Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

AUDIT/DUDIT Självskattning J S Närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

ADAD Utredning J S Närarkiv och Net-
Klient

P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas 
via 
integration 
till Terserva 
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Fredafrågor Frågeformulär J S Närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Brev Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Även mail och 
sms Bevaras 
utifrån statistiskt 
urval födda dag 
5, 15, 25

Foton Foton J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Ljudfil Ljudfil J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
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födda dag 5, 15, 
25

Beslut Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppdrag till utförare Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut om LVM 
utredning

Beslut J S Närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Begäran om 
inhämtande av uppgifter 
(olika brevmallar för 
olika aktörer såsom 
annan kommun/ 
sjukvård/frivård/
Kriminalvård)

Brev J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Handräckningsbegäran Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Begäran om 
läkarundersökning

Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utdrag från 
belastningsregister

Intyg J S Närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Försättsblad nämnd Tjänsteskrivels
e

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut (I nämnd) Beslutsprotokol
l

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Promemoria/redogörelseBeslutsunderla
g

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

LOB Brev J S Närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras utifrån
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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efter 
avslutat 
ärende

Meddelande om 
vårdplanering, 
inskrivning, utskrivning 
via Samsa

Samsa J S Närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Foton Foton J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Ljudfil Ljudfil J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Ordförandebeslut Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Underställan Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Begäran om yttrande 
(Polis, åklagare, 
Förvaltningsdomstol,
Transportstyrelsen, 
IVO, JO)

Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Yttrande Yttrande J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Dom Dom J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Vårdplan Plan J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Genomförandeplan Plan J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppföljning av insats Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Placeringsbeslut Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Placeringsinformation Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avtal om placering Avtal J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Omprövning av vård Beslutsunderla
g

J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Överklagan Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Remisser Remiss J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Intyg Skrivelse J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Sammanställning från 
Utförare

Rapport J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Underlag för utbetalning Blankett J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Rekvisition Blankett J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avgiftsbeslut Beslut J S Närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Försättsblad till FAX Blankett J P G Gallras vid 
inaktualitet

Funktionsnedsättning
Verksamhetsområde
Myndighet
Process 
Funktionsnedsättning

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut enligt SoL och LSS avseende funktionsnedsättning

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva
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Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Funktionsnedsättning 
SoL och LSS

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Anmälan Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Ansökan/Begäran enl. 
LSS

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Meddelande om 
vårdplanering

Via SAMSA J S Närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Förhandsbesked enl. 
LSS (Ansökan från 
enskild folkbokförd i 
annan kommun)

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Läkarintyg Intyg J S I närarkiv P/D G Om ej känd, 
skickas ett brev 
till enskild. 
Sparas i 
Kronologisk 
pärm om ej 
ärende
startas.
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Utredning Utredning J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Beslutsmeddelande Beslut J S I närarkiv P/D (sparas i P 
endast vid annan 
delegat)

B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppdrag till utförare Skrivelse J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Genomförandeplaner 
från utförare

Plan J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Boenderapport från 
externa utförare

Rapport J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Sammanställningar 
från utförare

Brev (mail 
skrivs ut och 
scannas för att 
biläggas
akten)

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Läkarutlåtande Intyg J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Bedömningar/utlåtanden 
från arbetsterapeut

Intyg J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utlåtande från psykolog Intyg J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Neuropsykiatriska 
utredningar

Utredning J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Dom Dom J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Överklagan Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Föreläggande från 
domstol

Skrivelse J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Kompletteringsförfrågnin
g ar från 
Överförmyndarmyndighe
te
n

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Anmälningar till IVO 
(Inspektionen för vård 
och omsorg)

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Tjänsteskrivelse till 
sociala 
myndighetsnämnden 
vid förslag beslut om 
upplysningar

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas i 
Public
360. Ett ex ska 
förvaras i 
personakt 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 
15, 25

SIP (samordnad 
individuell plan 
SoL/LSS)

Överenskomm
el se med 
enskild

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Individuell plan enligt 
LSS

Överenskomm
el se med 
enskild

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Journalanteckningar Journal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Brev Brev (mail 
och sms bör 
skrivas ut och 
scannas för 
att biläggas
akten)

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Samtyckesblanketter Överenskomm
el se

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Intyg för nödvändig 
tandvård

Intyg J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Registerutdrag för 
ställföreträdarskap

Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avgiftsbeslut Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Samordnad vårdplan 
från Rättspsykiatrin

Överenskomm
el se

J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Samordnad vårdplan 
via SAMSA (annan 
huvudman)

Överenskomm
el se

J S I SAMSA D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Foton Foton J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
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efter avslutat
ärende

Ljudfiler Ljudfiler J ? I närarkiv D (CD) B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Mottagningsbevis Kvittens J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslutsprotokoll Protokoll J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avvikelser för enskild Rapport J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

LOB Rapport J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Varningsbrev vid 
störningar, avhysningar 
från hyresvärd

Brev J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Förfrågningsunderlag Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Familjerätt
Verksamhetsområde
Myndighet

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende familjerätt
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Process 
Familjerätt Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 

Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

VÅRDNAD, BOENDE, 
UMGÄNGE

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Aktualisering

Underrättelse om beslut 
från Skatteverket om 
gemensam vårdnad

Underrättelse J S Närarkiv P B/G Om ej 
förekomst 
socialregister 
förvaring i 
kronpärm, 
gallras efter 2 
år. Om 
förekomst läggs 
i befintlig akt.

Underrättelse om att 
lämna upplysning 6 kap 
19 1 st FB

Skrivelse 
Yttrande

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Om ej aktuell 
förekomst i 
socialregistret 
endast förvaring 
i
kronpärm
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Begäran, föreläggande, 
missiv 
snabbupplysningar 6
kap 20 § 2 st 
Föräldrabalken till 
Tingsrätten

Skrivelse 
Yttrande

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Begäran, föreläggande, 
missiv yttrande enligt 6 
kap 19 § 3 st 
Föräldrabalken till 
Tingsrätten

Skrivelse 
Yttrande

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Begäran om yttrande 
om umgängesstöd 6 
kap 15c § 
föräldrabalken

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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efter 
avslutat 
ärende

Ansökan om umgänge 
från andra

Muntligt/Skriftli 
gt

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utredning

Upplysningar till 
Tingsrätt om förekomst i 
socialregistret

Yttrande J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Snabbupplysningar till 
Tingsrätt enligt 6 kap 20 
§ 2 st föräldrabalken

Yttrande J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Tjänsteskrivelse till 
sociala 
myndighetsnämnden 
vid förslag beslut om 
upplysningar

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas i 
Public
360. Ett ex ska 
förvaras i 
personakt, 
Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5,
15, 25

Beslutsmeddelande Protokoll J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Yttrande till Tingsrätt 
enligt 6 kap 19 3 st 
föräldrabalken Vårdnad, 
boende och 
umgängesutredning

Yttrande 
Utredning

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Begäran om anstånd att 
lämna yttrande

Skrivelse J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Begäran om Utdrag ur 
polisen belastnings- och 
misstankeregister

Skrivelse J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Registerutdrag ur 
polisen belastnings- 
och misstankeregister

Registerutdrag J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Begäran om 
registeruppgifter från 
Kronofogdemyndigheten

Skrivelse J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Registerutdrag från 
kronofogdemyndigheten

Registerutdrag J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Brev Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Brev/meddeland
en även i mail 
och sms Bevaras 
utifrån statistiskt 
urval födda dag 
5, 15, 25

Journalanteckningar Journal J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Dom inkommer från 
Domstol

Dom J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Beslut inkommer från 
Domstol

Protokoll J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppdrag till utförare 
Umgängesstödjare 
familjerådgivningen

Uppdragsdoku
m ent

J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppföljningsrapport 
Umgängesstöd 
samarbetssamtal

Rapport J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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AVTAL OM VÅRDNAD 
UMGÄNGE, BOENDE

B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att
avtal godkänts

Ansökan om 
godkännande av avtal 
om vårdnad, boende, 
umgänge

Skrivelse/journ
al anteckning

J S I närarkivet P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att 
avtal godkänts

Avtal om 
vårdnad/umgänge/boen
de

Avtal J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att
avtal godkänts

Personbevis Registerutdrag J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att 
avtal godkänts

Utredning Skrivelse J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att
avtal godkänts

Brev till föräldrar Brev J S I
verksamhetssyst
em et Treserva

D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att 
avtal godkänts



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Tjänsteskrivelse till 
sociala 
myndighetsnämnden 
vid förslag avslag avtal 
om vårdnad, boende, 
umgänge

Skrivelse J D I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas i 
Public
360. Ett ex 
ska förvaras 
i personakt
Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att
avtal godkänts
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Beslutsmeddelande Protokoll J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att 
avtal godkänts

VÅRDNADS- 
ÖVERFLYTTNING

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att
avtal godkänts

Vårdnadsöverflyttning 
Ansökan

Skrivelse/muntl
i gt

J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att
avtal godkänts

Brev Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att 
avtal godkänts

Samtyckesblankett 
överflyttning av vårdnad

Blankett J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att
avtal godkänts

Utredning Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att 
avtal godkänts
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Tjänsteskrivelse till 
sociala 
myndighetsnämnden 
vid förslag avslag avtal 
om vårdnad, boende, 
umgänge

Skrivelse J D I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas i 
Public
360. Ett ex 
ska förvaras 
i personakt
Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att
avtal godkänts
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Stämningsansöka
n till Tingsrätt

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras tills 
barnet fyllt 18 år 
under 
förutsättning att 
avtal godkänts

FADERSKAP Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Underrättelse om nyfött 
barn

Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Informationsbrev Brev J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Underlag för 
faderskapsbekräftelse

Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

U-protokoll Protokoll J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

MF-protokoll Protokoll J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Ä-protokoll Protokoll J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung
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För-protokoll Protokoll J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Intyg om 
ultraljudsundersökning

Intyg J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Kopior på ID-handlingar, 
födelseattest mm

Registerutdrag J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Faderskapsbekräftelse Beslutsprotokol
l

J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Anmälan 
gemensam 
vårdnad

Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Intyg från kliniken om 
assisterad befruktning

Intyg J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Samtyckesblankett till 
assisterad befruktning

Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Tjänsteskrivelse 
nedläggning av 
faderskapsutredni
ng

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas i 
Public
360. Ett ex 
ska förvaras 
i personakt
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Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Faderskapsutredning 
vid nedläggning

Skrivelse J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Beslutsprotokoll Beslut J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Begäran om bistånd Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Underrättelse om 
förestående 
rättsgenetisk 
undersökning

Blankett J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Bekräftelse från 
rättsmedicinalverket

Brev J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Provtagningsintyg Intyg J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Meddelande till ansvarig 
nämnd om utförd 
provtagning

Intyg J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung
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Rapport av resultatet av 
faderskapsundersökning

Rapport J S I närarkiv P B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

NAMNÄRENDE Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Missiv/uppdrag/ 
föreläggande 
Begäran om 
yttrande

Skrivelse J S I närarkivet P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Brev med information 
utredning föräldrar, 
familjehem

Brev J S I närarkivet P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Yttrande till Tingsrätt i 
namnärende

Skrivelse J S I närarkivet P/D b Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

ADOPTION Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Missiv/uppdrag/ 
föreläggande 
Begäran om 
yttrande

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Brev med information 
utredning 
föräldrar,/familjehem

Brev J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung
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Inkomna handlingar ex 
mail, brev

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Utredning Skrivelse J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Tjänsteskrivelse Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas i 
Public
360. Ett ex ska 
förvaras i 
personakt 
Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Beslut/protokoll Protokoll J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Adoption/Medgivande
SoL
Ansökan Blankett J S I närarkiv P/D B Leverans till 

centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Läkarintyg Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Hälsodeklaration Blankett J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung
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Förfrågan till 
Socialstyrelsens 
rättsliga råd

Blankett J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Blankett skickas 
till 
socialstyrelsen.
Händelsen 
journalförs. 
Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska
ursprung

Svar från 
Socialstyrelsens 
rättsliga råd

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Referensuppgifter Blankett J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Utbildningsintyg Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Registerutdrag från 
polis och socialtjänst

Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Intyg från FK, KFM och 
arbetsgivare

Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Medgivandeutredning Skrivelse J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung
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Förslag till beslut Blankett J S I närarkiv D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Tjänsteskrivelse Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas i 
Public
360. Ett ex 
ska förvaras 
i personakt

Beslut/protokoll Protokoll J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Intyg om 
socialnämndens beslut 
om medgivande

Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Anmälan att ett 
utländskt barn har 
föreslagits för adoption

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Socialnämndens 
samtycke till att 
adoptionsförfarandet får 
fortsätta

Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Fullmakt Fullmakt J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Aktualiseringsintyg 
(begäran från 
givarlandet om 
kompletterande
uppgifter till 
utredningen)

Intyg J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung
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efter 
avslutat 
ärende

Handlingar som styrker 
barnets identitet och 
ursprung

Registerutdrag J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Uppföljningsrapport Rapport J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Journal Journal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Meddelande till 
barnhälsovården

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
barnets 
biologiska 
ursprung

Kontaktstöd - 
Intresseanmälan 
kontaktperson 
(SoL) (SoL/LSS 
FH),
kontaktfamilj 
(SoL), stödfamilj 
(LSS) till
utredning

Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Samtycke Blankett J S I närarkiv P/D G

Belastning och
misstankeregister

Registerutdrag J S I närarkiv P/D G

Socialregister med 
kopia på
samtyckesblankett

Registerutdrag J S I närarkiv P/D G
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Kronofogden Registerutdrag J S I närarkiv P/D G
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Referenser Separat
dokument

J S I närarkiv P/D G

Utredning Bedömningsun
d
erlag

J S I närarkiv P/D G

Tystnadsplikt Blankett J S I närarkiv P G

Från uppdrag till 
matchad kontaktfamilj 
(SoL), stödfamilj (LSS) 
och kontaktperson 
(SoL)
(SoL/LSS FH)
Information om uppdrag 
(LSS & SoL)

Uppdragshandl
in g/
kopia 
(uppdraget 
för 
stödfamiljen 
utifrån 
barnets
behov/mål)

J S I närarkiv P/D G

Inskolningsplan 
(SoL) (LSS)

Original finns i 
personakt, 
kopia
i resursakt

J S I närarkiv P/D G

Genomförandeplan 
(SoL) (SoL/LSS FH)

Skrivelse 
Original finns i 
personakt, 
kopia
i resursakt

J S I närarkiv P/D G

Kontaktfamilj avtal 
ekonomiska 
ersättningar, 
skyldigheter/ansvar 
mellan 
socialtjänst/kontaktfamilj
(SoL)

Avtal J S I närarkiv P/D G
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Stödfamilj avtal 
ekonomiska 
ersättningar,
skyldigheter /ansvar 
mellan

Avtal J S I närarkiv P/D G
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socialtjänst/stödfamilj
(LSS)
FH Avtal kontaktperson 
(SoL/LSS FH) 
ekonomiska 
ersättningar, 
skyldigheter/ansvar 
mellan 
socialtjänst/kontaktperso
n,
mål

Avtal J S I närarkiv P/D G

Kontaktperson avtal 
(SoL) ekonomiska 
ersättningar, 
skyldigheter/ansvar 
mellan
socialtjänst/kontaktperso
n

Avtal J S I närarkiv P/D G

Underlag för arvode- 
och 
omkostnadsersättning 
kontaktperson/stödfamilj/
kontaktfamilj (SoL, LSS)

Underlag 
till 
löneenhet
en

J S I närarkiv P/D G efter 7 år

Kontaktfamilj/person 
extra
ersättning underlag 
(SoL)

Underlag till
löneenheten

J S I närarkiv P/D G efter 7 år

Uppsägning av avtal 
kontaktperson/stödfamilj/
kontaktfamilj (SoL) 
(LSS)

Brev J S I närarkiv P/D G

Socialt boende
Verksamhetsområde
Myndighet

Beskrivning
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Process 
Socialt 
boende

Processen beskriver handläggning och beslut avseende Sociala boenden

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Socialt boende – övrigt 
bistånd

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppdrag/remiss Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Besiktningsprotokoll Protokoll N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Hyresavtal i första hand Avtal N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Nyckelkvittens 
hos 
fastighetsägare

Kvittens N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avtal om elabonnemang Avtal N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

I vissa fall. 
Huvudregeln är 
att 
andrahandshyre
sgä sten har 
eget elavtal.
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Hyresavtal i andra hand Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avstående från 
besittningsskydd

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Nyckelkvitto Kvittens J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut om godkännande 
av avstående från 
besittningsskydd från 
Hyresnämnd

Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Brev (gäller även 
varningar om obetald 
hyra, störningar och 
övergiven bostad)

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Varningsbrev om 
obetald elräkning från 
elbolag

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Varningsbrev om 
störning från 
Fastighetsägare

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Utredning till nämnd Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Tjänsteskrivelse Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Upprättas i 
Public
360. Ett ex 
ska förvaras 
i personakt 
Bevaras 
utifrån 
statistiskt 
urval
födda dag 5, 15, 
25

Beslutsmeddelande Beslutsprotokol
l

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppsägning av 
hyresavtal

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avtal om hyresgaranti 
med fastighetsägare

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Överenskommelse 
om hyresgaranti 
med den enskilde

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Varningsbrev om 
obetald hyra

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Ansökan om avhysning 
till Kronofogden

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Begäran om yttrande 
från 
Tingsrätt/Hyresnämnd

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Åtgärdsföreläggande 
från domstol

Beslutsprotokol
l

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Yttrande Yttrande J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Dom Dom J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Förfrågningar och varningsbrev
Verksamhetsområde
Myndighet
Process 
Förfrågningar 
och 
varningsbrev

Beskrivning
Processen beskriver handläggning av inkomna handlingar avseende enskilda som ej är aktuella inom socialtjänsten

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem:

Handlingar som insorteras i Kronologisk pärm ska inte bevaras
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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Kronpärm Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom 
när det gäller 
anmälningar 
avseende 
barn.

Förfrågningsunderlag 
från 
Kriminalvård/frivård

Brev J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar
avseende barn.

Förfrågningsunderlag 
från Överförmyndare 
om God 
man/Förvaltare

Brev J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar 
avseende barn.

Förfrågningsunderlag 
från andra kommuner

Brev J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar
avseende barn.

Förfrågningsunderlag 
från Privata vårdgivare

Brev J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar 
avseende barn.

Delgivningsförfrågan 
från Polisen

Brev J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar
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avseende barn.

Störningsanmälan 
från hyresvärd

Brev J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom
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när det 
gäller 
anmälningar 
avseende 
barn.

Meddelande om 
avhysning från 
Kronofogde

Brev J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar 
avseende barn.

Varningsbrev om 
obetalda hyror och el-
skulder

Brev J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar 
avseende barn.

Meddelande från 
Tingsrätt om 
äktenskapsskillnad

Skrivelse J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar
avseende barn.

Anmälningar gällande 
barn eller vuxna i andra
kommuner. 
(Felskickade)

Brev J S P G Vidarebefordra
s till aktuell
kommun

Anmälningar gällande 
barn och vuxna, som ej 
leder till utredning eller 
kopplas till
pågående ärende.

Skrivelse/muntl
i gt

J S Pärm i närarkiv P/D G Anmälningar 
avseende barn 
gallras efter 5 
år.
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Övriga inkomna 
handlingar kring 
individer inom 
socialtjänstens område, 
som ej är pågående 
ärenden och inte heller 
är att betrakta som en 
anmälan, t ex 
förfrågningar från annan 
myndighet, information
från annan myndighet

Skrivelse J S Pärm i närarkiv P G Kronpärm 
gallras efter 2 
år, förutom när 
det gäller 
anmälningar 
avseende barn 
som gallras 
efter 5 år
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Allmänna frågor från 
medborgare

Brev J S - P/D G Gallras vid 
inaktualitet. 
Gäller
även mail

Anvisning enligt 
bosättningslagen, 
föremål
för avskrivning

Skrivelse J S Pärm i närarkiv P G Gallras efter 2 
år

Budget och Skuldrådgivning
Verksamhetsområde
Trygghet och stöd
Process
Budget och
skuldrådgivning

Beskrivning
Kommunen bistår enskilda med rådgivning och hjälp i budget och skuldfrågor. Processen är identisk när det gäller skuldsanering för 
företag med den skillnaden att dessa ärenden ska vara klara inom 3 år.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan via telefon Tjänsteantecknin
g

J S Närarkiv P G Gallras efter 5 
år

Ärendet kan 
komma att 
avslutas i varje del 
av processen om 
den enskilde så 
önskar.
Rådgivningen är 
helt
frivillig

Remittering av ärende
från annan part

Remiss J S Närarkiv P G Gallras efter 5 
år

Rådgivande möte 
tillsammans med den 
enskilde efter
överenskommelse

Tjänsteantecknin
g

J S Närakiv P G Gallras efter 5 
år

Överenskommelse 
med den enskilde om 
ärendets

Överenskommel
se

J S Närarkiv P G Gallras efter 5 
år

Uppdateras 
fortlöpande
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fortskridande

Fullmakt inhämtas i 
förekommande fall, för 
kontakt med
fordringsägare

Fullmakt J S Närarkiv P G Gallras efter 5 
år
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Begäran skickas om 
sammanställning av 
skulder hos den 
enskilde
fordringsägaren

Begäran J S Närarkiv P G Gallras efter 5 
år

Skuldsammanställning 
inkommer från
fordringsägare

Sammanställning J S Närarkiv P G Gallras efter 5 
år

Frivilliga 
överenskommelse 
med fordringsägare

Skrivelse J S Närarkiv P G Gallras efter 5 
år

Ackord, 
utsträckt 
betaltid, betala 
på
kapitalskuld först, 
etc.

Ansökan om 
skuldsanering

Ansökan J S Närarkiv P G Gallras 5 år 
efter avslutat 
skuldsanerings
äre nde

Begäran från 
Kronofogdemyndighete
n om kompletterande
uppgifter

Begäran J S Närarkiv P G

Beslut om avslag Beslut J S Närarkiv P G Begäran om 
skuldsanering 
kan avslås av 
olika
anledningar

Överklagan 
av 
avslagsbesl
ut

Överklagan J S Närarkiv P G Behandlas i 
tingsrätten, kopia 
på domen skickas 
inte per automatik 
till budget och 
skuldrådgivningen

Skuldsanering inleds 
efter beslut från 
kronofogden
(prelimärt beslut)

Preliminärt 
Beslut

J S Närarkiv P G
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Beslut om avslag Beslut J S Närarkiv P G Begäran om 
skuldsanering 
kan avslås av 
olika 
anledningar
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Överklagan 
av 
avslagsbesl
ut

Överklagan J S Närarkiv P G Behandlas i 
tingsrätten, kopia 
på domen skickas 
inte per automatik 
till budget och 
skuldrådgivningen

Förslag om 
skuldsanering 
inkommer från
kronofogden

Skrivelse J S Närarkiv P G

Beslut om 
skuldsanering
fattas av kronofogden

Beslut J S Närarkiv P G

Begäran om 
omprövning till följd av 
ändrade
omständigheter

Begäran J S Närarkiv P G

Kronofogden avslår 
eller bifaller begäran 
om omprövning

Beslut J S Närarkiv P G Beslut som går 
emot den enskilde 
kan överklagas till 
Tingsrätten

Överklagan 
av 
omprövning

Överklagan J S Närarkiv P G Behandlas i 
tingsrätten, kopia 
på domen skickas 
inte per automatik 
till budget
och 
skuldrådgivningen

Fortlöpande 
uppföljande kontakter 
under
skuldsaneringsperiode
n

Tjänsteantecknin
ga r

J S Närarkiv P G

Skuldsaneringen 
avslutas efter 5 år

- - - - - G Inget meddelande 
skickas, ärendet 
gallras 5 år efter 
avslut.
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Verksamhetsområde
Trygghet och stöd
Process
El- och hyresskulder

Beskrivning
Kommunen bistår med stöd och rådgivning i frågor som rör el och hyresskulder.
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Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Vid inaktualitet

Meddelande 
från 
fordringsägare

Skrivelse J S Kronpärm P G Gallras vid 
inaktualitet Kollas 
mot socialregister, 
om aktuell hos 
försörjningsstöd 
och gemensam 
mottagning
skickas kravet till 
dom

Brev till gäldenär Skrivelse J S - P/D G Standardiserat brev

Gäldenär tar kontakt Tjänsteantecknin
g

J S Kronpärm P G

Om skulden är betald
ingen vidare åtgärd.
Om gäldenären känner 
behov av rådgivning 
initieras
rådgivningsprocesssen

- J - - - - - Se budget och 
skulrådgivningsproc
ess en.

Särskild avgift avseende ej verkställda beslut
Verksamhetsområde 
Sektorstöd

Process 
Rapportering av 
ej
verkställda beslut

Beskrivning
Rapportering av ej verkställda beslut. Rapportering ska ske via respektive enhet och verksamhetsområde.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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förvaring
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Rapport om ej 
verkställt
beslut

Anmälan Ja D Treserva? D B Efter 5 år

Begäran om yttrande Skrivelse Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Övervägande från IVO 
om att ansöka om 
särskild
avgift

Skrivelse Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Yttrande till IVO Skrivelse Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Beslut från IVO Beslut Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Begäran om yttrande 
från
Förvaltningsrätten

Skrivelse Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Yttrande till
Förvaltningsrätten

Skrivelse Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Dom från
förvaltningsrätten

Dom Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Administration

Verksamhetsområde
Myndighet 
Administration
Process 
Avgiftsbeslut

Beskrivning
Inkomstförfrågningar som leder till avgiftsbeslut
Digitala handlingar förvaras i Treserva, pappershandlingar i personakt i närarkiv, bägge anges som förvarade i fysiskt närarkiv

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Inkomstförfrågan 
inkommer

Inkomstförfrågan J S Närarkiv P B Till slutarkiv 
efter 7 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
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dag 5, 15, 25
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Avgiftsbeslut fattas Beslut J S Närarkiv 
Treserva

D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Överklagan av beslut Överklagan J S Närarkiv/Tr
eserva

P/D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Förvaltningsrättens 
dom inkommer

Dom J S Närarkiv/Tr
eserva

P/D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Nytt avgiftsbeslut 
fattas

Beslut J S Närarkiv 
Treserva

P/D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Verksamhetsområde
Myndighet 
Administration
Process 
Debiteringslistor

Beskrivning
Debiteringslistor för avvikande debitering inom Trygghet och stöd.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Listor skrivs ut och 
skickas ut till 
boendena i
början av varje månad.

Debiteringsunderla
g

J S På 
boende 
Därefter
Närarkiv

P - - Skickas tillbaka från 
boende när 
månaden
är slut.

Listor kommer tillbaka
ifyllda med avvikelser

Debiteringsunderla
g

J S Närarkiv P G Gallras efter 7 år,
bokföringslagen

Individ och 
familjeomsorg

Debiteringsunderla
g

J S Närarkiv P G Gallras efter 7 år,
bokföringslagen

Debitering egenavgift 
barn och unga

Debiteringsunderla
g

J S Närarkiv P G Gallras efter 7 år,
bokföringslagen
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Debitering socialt 
boende

Debiteringsunderla
g

J S Närarkiv P G Gallras efter 7 år,
bokföringslagen

Korttidsdebitering Debiteringsunderla
g

J S Närarkiv P G Gallras efter 7 år,
bokföringslagen

Debiteringsunderlag 
inkommer via epost i 
Treserva från särskilt 
boende

Debiteringsunderla
g

J S Närarkiv P G Gallras efter 7 år, 
bokföringslagen

Hygienpaket
Verksamhetsområde
Myndighet 
Administration
Process
Tillval hygienpaket

Beskrivning
Brukare på särskilt boende kan välja att betala extra för att få hygienartiklar så som schampo, tvål mm
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Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Hygienblankett 
inkommer

Hygienblankett J S Närarkiv P G Gallras när 
brukaren säger upp 
abonnemanget/avlid
er
.

Verksamhetsområde
Myndighet 
Administration
Process 
Matlistor

Beskrivning
Debitering av kost vid insats enligt SoL, Socialtjänstlag.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Matlista från leverantör 
inkommer avseende 
matdistribution till
ordinärt boende

Matlista J S Närarkiv P G Gallras efter 7 
år, 
bokföringslage
n

Matlista från kök på 
särskilda boenden
inkommer

Matlista J S Närarkiv P G Gallras efter 7 
år, 
bokföringslage
n

Verksamhetsområde
Administration
Process 
Matlistor

Beskrivning
Debitering av kost vid insats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.
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Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Matlista från LSS-
boende, 
korttidsboende samt 
stödfamilj inkommer 
via post samt epost i 
Treserva

Matlista J S Närarkiv P G Gallras efter 7 
år, 
bokföringslage
n

Matlista från daglig 
verksamhet via post 
samt epost i Treserva 

Matlista J S Närarkiv P G Gallras efter 7 
år, 
bokföringslage
n

Verksamhetsområde
Administration
Process 
Resor

Beskrivning
Debitering av resor vid för LSS-boende.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Debiteringslista från 
LSS-boende 
inkommer via post

Debiteringslita J S Närarkiv P G Gallras efter 7 
år, 
bokföringslage
n

Verksamhetsområde
Myndighet 
Administration
Process 
Förbehållsbelopp

Beskrivning
Ökat förbehållsbelopp för dubbla boendekostnader
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Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Inkomstförfrågan 
inkommer

Inkomstförfrågan J S Närarkiv P B Till slutarkiv 
efter 7 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Avgiftsbeslut fattas Beslut J S Närarkiv 
Treserva

D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Överklagan av beslut Överklagan J S Närarkiv/Tre
serva

P/D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Förvaltningsrättens 
dom inkommer

Dom J S Närarkiv/Tre
serva

P/D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Nytt avgiftsbeslut 
fattas

Beslut J S Närarkiv 
Treserva

P/D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda
dag 5, 15, 25

Verksamhetsområde
Myndighet
Process 
Sociala fonder

Beskrivning
Den sociala myndighetsnämnden har att svara för myndighetsutövning i övrigt som hänför sig till utdelning ur donationsfonder 
avseende sociala ändamål.

Det finns tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål.
Fonderna är:
• Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
• Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
• Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Sociala myndighetsnämnden förvaltar fonderna och bedömer vem av de sökande som ska få bidrag, och hur mycket var och en får. 
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Vissa år ger fonderna ingen utdelning.

Personer som bor i Kungälv har rätt att söka medel ur fonderna. Den sökande söker via särskild ansökningsblankett. Ansökan för 
innevarande år ska vara inlämnad senast 30 april. 

Reglemente för Kungälvs kommuns sociala myndighetsnämnd KS2020/0744.
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan Ansöknings-
blankett, 
bilagor

J/N D Public 360 P/D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Sammanställning av 
ansökningar

Sammanställni
ng

J/N D Public 360 D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Bekräftelsebrev Brev J/N D Public 360 D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Brev om tilldelning eller 
utebliven tilldelning

Brev N D Public 360 D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Samlingsärende för 
fonder till sociala 
myndighetsnämnden

Sammanställni
ng

N D Public 360 D B Till slutarkiv 
efter 5 år

Ansökan avseende ”Rött Kort”
Verksamhetsområde
Administration

Beskrivning
Brukare som beviljats omsorg enligt nivå 2 inom hemtjänsten har rätt till att besöka SÄBO för att äta lunch till reducerat pris. 
Brukaren får ett så kallat Rött kort som visar att reducerat pris beviljats.
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Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer om 
”Rött kort”

Ansökningsblank
et t för rött kort

J S Närarkiv P G Gallras när beslut 
om ”Rött kort” 
upphör att
gälla.

Verksamhetsområde Sociala resurs
Sociala resurser
Verksamhetsområd
e
Sociala resurser
Process 
Genomförande av 
uppdrag enligt SoL

Beskrivning
Verksamhetsområde Sociala resurser verkställer insatser till personer med psykiska funktionsvariationer, personer med 
beroendeproblematik i olika boendeformer samt barn och familjer. Insatserna är biståndsbedömda av myndighet enligt SOL och LSS. 

Sociala resurser utför förebyggande insatser som daglig sysselsättning för personer psykiska funktionsvariationer, mötesplats för 
personer med beroendeproblematik samt förebyggande serviceinsatser insatser för barn, ungdomar och familjer. 

På Socialmedicinsk mottagning utförs stöd och behandling till personer med beroendeproblematik. 

Trygga ungdomsmiljöer inom Sociala resurser arbetar för att inspirera och stödja barn och ungdomar till en aktiv fritid genom 
engagemang och ansvarstagande för att motverka utanförskap hos ungdomar samt öka den psykosociala hälsan

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Uppdrag från 
myndighet

Beslut J S Treserva D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25
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Journal upprättas Journalhandling J S Treserva D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Genomförandeplan 
upprättas

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva. Utskrivna 
genomförandeplaner 
skickas till 
Biståndsenhet vid
ärendets avslut

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Samtycke upprättas 
för att bistå process

Avtal J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Samordnad 
individuell plan

Plan J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Egna medel Avtal J S Närarkiv P B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Kartläggning Utredning J S Närarkiv P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Slutdokumentation Journalhandling J S Treserva D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25
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Socialt boende
Verksamhetsområde
Myndighet
Process 
Socialt 
boende

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende Sociala boenden

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. 
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = 
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Socialt boende – övrigt 
bistånd

Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Uppdrag/remiss Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Besiktningsprotokoll Protokoll N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Hyresavtal i första hand Avtal N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Nyckelkvittens 
hos 
fastighetsägare

Kvittens N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

Avtal om elabonnemang Avtal N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

I vissa fall. 
Huvudregeln är 
att 
andrahandshyre
sgä sten har 
eget elavtal.

Hyresavtal i andra hand Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avstående från 
besittningsskydd

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Nyckelkvitto Kvittens J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Beslut om godkännande 
av avstående från 
besittningsskydd från 
Hyresnämnd

Beslut J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Brev (gäller även 
varningar om obetald 
hyra, störningar och 
övergiven bostad)

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Varningsbrev om 
obetald elräkning från 
elbolag

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Varningsbrev om 
störning från 
Fastighetsägare

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Uppsägning av 
hyresavtal

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avtal om hyresgaranti 
med fastighetsägare

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Överenskommelse 
om hyresgaranti 
med den enskilde

Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Varningsbrev om 
obetald hyra

Brev J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Ansökan om avhysning 
till Kronofogden

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Begäran om yttrande 
från 
Tingsrätt/Hyresnämnd

Skrivelse J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Åtgärdsföreläggande 
från domstol

Beslutsprotokol
l

J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Yttrande Yttrande J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Dom Dom J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Verksamhetsområde LSS-boende och daglig verksamhet
LSS-boende
Verksamhetsområd
e
LSS-boende och 
daglig verksamhet
Process 
Praktiskt 
genomförande

Beskrivning
Processen beskriver praktiskt genomförande av boende för personer som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS..

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. Fysisk 
akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = Treserva och 
P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Starta 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Löpande 
daganteckningar

Anteckning J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Spara 
daganteckningar till 
journal

Journalhandling J S Treserva 
genomförandejourna
l

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Hyresavtal i första 
hand

Avtal N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Hyresavtal i andra 
hand

Avtal N S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Nyckelkvittens Kvittens J S I närarkiv P/D B Leverans till 
centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende

Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Daglig verksamhet
Verksamhetsområd
e
LSS-boende och 
daglig verksamhet
Process 
Praktiskt 
genomförande

Beskrivning
Processen beskriver praktiskt genomförande av daglig verksamhet enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, och SoL, Socialtjänstlag.

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. Fysisk 
akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = Treserva och 
P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Starta 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Löpande 
daganteckningar

Anteckning J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25
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Spara 
daganteckningar till 
journal

Journalhandling J S Treserva 
genomförandejourna
l

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Korttidsvistelse för barn och unga
Verksamhetsområd
e
LSS-boende och 
daglig verksamhet
Process 
Praktiskt 
genomförande

Beskrivning
Processen beskriver praktiskt genomförande av korttidvistelse för barn och ungdom som omfattas av Lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade, LSS

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. Fysisk 
akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = Treserva och 
P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Starta 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Löpande 
daganteckningar

Anteckning J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Spara 
daganteckningar till 
journal

Journalhandling J S Treserva 
genomförandejourna
l

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Korttidstillsyn enligt LSS för skolungdom över 12 år
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Verksamhetsområd
e
LSS-boende och 
daglig verksamhet
Process 
Praktiskt 
genomförande

Beskrivning
Processen beskriver praktiskt genomförande av korttidvistelse för barn och ungdom som omfattas av Lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade, LSS

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. Fysisk 
akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = Treserva och 
P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Starta 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Löpande 
daganteckningar

Anteckning J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Spara 
daganteckningar till 
journal

Journalhandling J S Treserva 
genomförandejourna
l

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Lägerverksamhet för barn och ungdom
Verksamhetsområd
e
LSS-boende och 
daglig verksamhet

Beskrivning
Processen beskriver praktiskt genomförande lägerverksamhet för barn och ungdom enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS.
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Process 
Praktiskt 
genomförande

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. Fysisk 
akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = Treserva och 
P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Starta 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Löpande 
daganteckningar

Anteckning J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Spara 
daganteckningar till 
journal

Journalhandling J S Treserva 
genomförandejourna
l

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Avlösarservice i hemmet
Verksamhetsområd
e
LSS-boende och 
daglig verksamhet
Process 
Praktiskt 
genomförande

Beskrivning

Processen beskriver praktiskt genomförande för avlösarservice i hemmet för barn och ungdom enligt Lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade, LSS.

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. Fysisk 
akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = Treserva och 
P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.
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Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Starta 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Ledsagarservice för barn och ungdom
Verksamhetsområd
e
Boende
Process 
Praktiskt 
genomförande

Beskrivning
Processen beskriver praktiskt genomförande för ledsagarservice för barn och ungdom enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS.

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva. Fysisk 
akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D = Treserva och 
P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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förvaring

Starta 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Löpande 
daganteckningar

Anteckning J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Spara 
daganteckningar till 
journal

Journalhandling J S Treserva 
genomförandejourna
l

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 
25

Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende
Genomförande av uppdrag enligt SoL

Verksamhetsområd
e
Stöd i ordinärt 
boende
Process 
Genomförande av 
uppdrag enligt SoL

Beskrivning

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/form 
at

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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Starta 
genomförandejournal
, om sådan inte 
redan finns.

Journalhandling J S Treserva P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Planera insatser i 
genomförandeplan

Journalhandling J S Treserva. Utskrivna 
genomförandeplaner 
skickas till 
Biståndsenhet vid
ärendets avslut

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25
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Löpande 
daganteckningar

Anteckning J S Treserva 
daganteckningar

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Spara 
daganteckningar till 
journal

Journalhandling J S Treserva 
genomförandejourna
l

P/D B 5 år efter avslut Bevaras utifrån 
statistiskt urval 
födda dag 5, 15, 25

Sektorstöd
Rapportering av missförhållanden enligt Lex Sarah
Verksamhetsområde 
Sektorstöd

Beskrivning
Rapportering av missförhållanden enligt Lex Sarah. Rapportering ska ske via respektive enhet och verksamhetsområde, men 
processen ägs avsektorstöd då det är där som utredning samt eventuell anmälan till Inspektionen för vård och omsorg upprättas.

Process
Rapportering av
missförhållanden 
enligtLex Sarah
Aktivitet
Anmälningar enligt Lex 
Sarah

Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Rapport om 
missförhållande eller 
risk för ett 
missförhållande
enligt Lex Sarah

Anmälan Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Utredning Utredning Ja D Public 360 D B Efter 5 år

Anmälan till 
Inspektionen för Vård 
och Omsorg

Anmälan Nej D Public 360 D B Efter 5 år Generellt 
ingen 
sekretess, 
men
bedömning 
måste
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göras efter
omständigheter
na

Folkhälsa
Verksamhetsområde
Sektorstöd
Process
Strategiskt arbete för 
social hållbarhet

Beskrivning
Social översiktsplan
Social översiktsplan (SÖP) innefattar tre steg; analys, övergripande inriktning och handlingsplan.

Första steget, kartläggning och omvärldsorienterad analys, sammanställts vart fjärde år.

Steg ett och två antas av kommunfullmäktige.

Årligen sammanställs en handlingsplan som antas av kommunstyrelsen. Detta s.k. steg tre innefattar en uppföljning av 
pågående arbete samt prioritering av insatser kommande år.

Social översiktsplan integreras med ordinarie kvalitetsuppföljning. Social översiktsplan redovisas årligen till kommunfullmäktige 
i samband uppföljning av det strategiska målet minskad segregation. Till kommunstyrelsen sker löpande uppföljning i samband 
med tertialrapporter.

Verksamhetssystem: Public 360
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
P=P 
D=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Social översiktsplan antas Styrdokument N D Närarkiv P/D B Efter 5år

Tjänsteutlåtande

Rapport

Årlig uppföljning

Protokollsutdrag

N D Närarkiv P/D B Efter 5år

Årlig 
verksamhetsinriktning

Tjänsteutlåtande N D Närarkiv P/D B Efter 5år
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Rapport

Protokollsutdrag
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Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning
för Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och
Kommunkansliet
Dokumenthanteringsplan

Rött = ta bort
Grönt = nytt

Diarie-/dokumentnummer: KS2020/0001
Beslut: Kommunstyrelsen 2020-12-16 § 383/2020
Ersätter tidigare beslut 2019-12-11 KS § 454/2019
Giltighetstid: 2021-12-31
Dokumentansvarig: Kommunarkivarie
Senast uppdaterad av: Amanda
Pettersson
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Arkivbeskrivning för Ekonomienheten, HR-enheten och kommunkansli

Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för
verksamhet, hur myndigheten hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen är ett viktigt komplement
till dokumenthanteringsplanen, då den bidrar med en bakgrund till hur organisationen av verksamheten uppkom. Bakgrundsbeskrivningen kan
vara till hjälp då man söker efter handlingar som inkommit och upprättats långt bak i tiden, eftersom myndigheter ofta omorganiseras och
verksamheter förändras över tid. Letar man efter en handling som upprättades i ett ärende för över tio år sedan kanske man vet vad ärendet
handlade om men man vet kanske inte vad den beslutande nämnden hette just då. För att hitta handlingen i arkivet måste man veta vad
nämnden hette och då kan arkivbeskrivningen vara till hjälp.

Sedan år 2007 har Kungälvs kommun varit organiserad i en förvaltning under kommunstyrelsen, där kommunledningssektorn varit en av 7
sektorer. När förvaltningen under hösten år 2016 omorganiseras blir kommunledningen en stödjande funktion till tre sektorer i förvaltningen.
Processerna och ärendena som legat under kommunledningssektorn kommer i den nya organisationen i stort sett ligga på funktionen staben
under kommunchefen.

Organisation och verksamhet

I Kungälvs kommuns arkivreglemente står det att:
Varje myndighet ska upprätta ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga aktuella allmänna handlingar och som beskriver hur dessa
hanteras, en s.k.  dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen ska vara processbaserad och antas, efter godkännande av
arkivmyndigheten, av den myndighet som berörs.

För att dokumenthanteringsplanerna ska kunna fungera i praktiken och spegla hur respektive myndighet faktiskt hanterar sina dokument, ska
respektive plan följas upp för eventuell revidering minst en gång per år och vid omorganisation.

Respektive myndighet beslutar om gallring av sina handlingar i samråd med arkivmyndigheten.

De enheter som tillhör staben är:
HR-enheten  (personaladministration, arbetsrättsliga frågor inklusive bemanning, timanställningar, kommunikation och säkerhet)
Ekonomi och kvalitet  (budgetarbete, ekonomisk styrning, uppföljning och ekonomiadministration)
Kommunkansliet  (arkiv, registratur, nämndadministration, juridik, överförmyndarverksamhet, upphandling, systemförvaltning
och digitaliseringsstrateg)



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

E-arkiv
Under år 2017 påbörjades ett införande av e-arkiv i förvaltningen. E-arkivet är ett system för långtidslagring och är ett komplement till
kommunarkivet. Målet är att de handlingar som inkommer och upprättas hos myndigheten i digital form kommer att levereras för slutarkivering i
digital form. De handlingar som inkommer och upprättas i pappersform kommer att levereras till kommunarkivet på papper, men det skannas
även en kopia som levereras till e-arkivet. De digitala handlingar som inte ska bevaras för all framtid ska gallras i de verksamhetssystem de
ligger i idag.

I dokumenthanteringsplanen anges det om handlingar förvaras och arkiveras på papper och/eller digitalt. För ärenden i kommunstyrelsens
diarium finns handlingar som är inkomna/upprättade tidigare än år 2017 slutarkiverade i pappersform.

Sökingångar i kommunarkivet
Handlingar inkomna eller upprättade tidigare än år 2007 finns sällan skannade till diariesystemet och har därför inte flyttas med till e-arkivet. I
kommunarkivet finns handlingarna sorterade på år, nämnd, diarieplankod och löpnummer. Diarieplankoden är en sorts ämnessortering där till
exempel skolärenden finns under kod 600, fritidsärenden under kod 800 osv. Det är därför viktigt att veta vilken diarieplankod som ärendet
sorterar under då man ska söka i slutarkivet. Från och med år 2013 finns inte diarieförda ärenden sorterade efter diarieplankod, de är ordnade i
löpnummerordning i arkivet.

Register, förteckningar och verksamhetssystem
För att hantera ärenden och handlingar på sektorns enheter finns en rad olika verksamhetssystem. I sektorns dokumenthanteringsplan finns de
olika verksamhetssystemen uppräknade., för respektive process, men nedan följer en beskrivning av vad de olika systemen används till:

Agresso – används för fakturahantering
Public 360 – diariesystem/verksamhetssystem
Adato – personaladministration
Personec – lön/tidrapportering
KIA – arbetsmiljöarbete
Sharepoint – webbaserad filarea främst för arbetsmaterial
Winst – verktyg för upphandling/avtal
Kommers – upphandling
Winlas – personaladministration
LongTermArchive (LTA) – system för långtidsförvaring av handlingar/e-arkiv

Verksamheterna förvarar även handlingar systematiskt i närarkiv, se dokumenthanteringsplan. Vissa av ekonomienhetens och HR-enhetens
handlingar förvaras på det samägda kommunala bolaget SOLTAK AB. En förteckning av allmänna handlingar som hanteras i KS diarium i
Public 360 sammanställs och expedieras varje veckodag i en postlista.
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Upplysningar om allmänna handlingar
Allmänheten har idag ingen möjlighet att själva söka i kommunens diarium. För upplysning om sökingångar kan ansvarig registrator kontaktas.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess
Det förekommer sekretessuppgifter i handlingar som hanteras på sektorn, exempelvis sekretess hos överförmyndarnämnden och
upphandlingssekretess.

Hantering av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig för Kungälvs kommun är de politiska nämnderna. Läs mer i kommunens integritetspolicy på kommunens hemsida om
hur personuppgifter hanteras: www.kungalv.se. Vid frågor kontakta dataskyddsombud@kungalv.se.

Gallring
I dokumenthanteringsplane anges vilka handlingar som ska gallras och vilka handlingar som ska levereras till centralarkivet.

Ordlista
I dokumenthanteringsplanen och i arkivbeskrivningen förekommer begrepp som kan behövas definieras och förklaras.

Arkivbildare – inte sällan är myndigheters arkiv av praktiska skäl uppdelade på flera arkivbildare med var sin förteckning.

Dokumenthanteringsplan – ett styrdokument som anger hur vi hanterar myndighetens allmänna handlingar.

Bevaras – en handling som ska bevaras ska levereras till centralarkiv och där bevaras för all framtid.

Gallras – när en handling slängs/förstörs. Förstörs den i pappersform ska den även förstöras digitalt.

Rensas – när ett ärende avslutas slängs arbetsmatreal som har varit till hjälp under handläggningen.

Även skadligt material som gem, post.it lappar, plastmappar osv.

Diarium – en förteckning på myndighetens inkomna och upprättade handlingar.

Systematisk förvaring – handlingar får hanteras genom systematisk förvaring utan registrering. Systematisk förvaring kan vara till exempel vara
i pärm eller verksamhetssystem. Handlingar där sekretessbestämmelser är tillämpliga ska registreras.

Närarkiv – verksamhetens egna arkiv där aktuella ärenden förvaras.
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Centralarkiv – är detsamma som slutarkivet/kommunarkivet där förtecknade handlingar bevaras för all framtid.

Handling/upptagning – alla typer av informationsbärare. En handling kan vara ett papper med text, men också en datafil, en databas, mikrofilm,
ljudband eller ett fotografi.

Dokument – typ av handling, exempelvis en ansökan eller ett beslut.

Förvaring – anger hur handlingen förvaras.

Medium/Format – talar om hur informationsbäraren ser ut. Det kan vara papper (P) eller i digital form (D). Andra informationsbärare kan också
förekomma och anges då särskilt.

Anmärkning – extra information om handlingen och hanteringen av handlingen.

Lista över förkortningar
KS – Kommunstyrelsen

ÖN – Överförmyndarnämnden

HR – Human Resources, Personaladministration

KS-VR – ett register på handlingar som inte ska bevaras för all framtid, men som ändå måste registreras eftersom de tillhör ärenden som kan
innehålla delegationsbeslut eller tjänsteutlåtanden som ska till politiken för behandling.

ÖN-VR – ett register på handlingar som inte ska bevaras för all framtid, men som ändå måste registreras eftersom de tillhör ärenden som kan
innehålla delegationsbeslut eller tjänsteutlåtanden som ska till politiken för behandling. Överförmyndarnämndens handlingar som ska bevaras
ska bevaras i personakt

Olika typer av handlingar
Rapport, utredning – utredning
Enkät, frågeformulär – enkät
Protokollsutdrag
Besiktningsprotokoll – besiktningsprotokoll
Förteckning, sammanställning –
sammanställning Skrivelse
Synpunkt, klagomål, önskemål –
synpunkt Beslut, delegationsbeslut –
beslut Anmälan
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Ansökan, nominering – ansökan
Yttrande, utlåtande – yttrande
Remiss
Föreläggande – dom -/beslut –
Begäran – allmän handling
Meddelande, för kännedom, promemoria – meddelande
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Dokumenthanteringsplan för staben HR
Kommunikation

Beskrivning
Information produceras och kommuniceras till medborgare och medarbetare via text och bilder. Kommunen upprättar artiklar i
syfte att marknadsföra kommunen och/eller informera medborgarna om kommunens verksamhet. Med informationstext åsyftas
exempelvis information om öppettider eller liknande.

Handlingar skall i de fall de är avsedda för spridning till allmänheten levereras de till Kungliga biblioteket. Kommunikation
ansvarar för leverans av digitalt material medan ansvar för leverans av fysiska handlingar sköts av Kulturenheten.

Verksamhetssystem: Kommunens hemsida, intranät samt sociala medier där information publiceras på: Youtube, Facebook,
Instagram och Linkedin.

Verksamhetssystem: kommunens hemsida, intranätet. Sociala medier där information publiceras: Youtube, Facebook,

Lagrum: Dataskyddsförordningen, Upphovsrättslagen, Tryckfrihetsförordningen.

Process
Information på digitala
kanaler

Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Artiklar upprättas Artikel N S Sharepoint D B Efter 5 år

Informationstext
publiceras på
kommunens hemsida
och intranätet

Information N S Hemsida,
intranät
och sociala
medier

D G Vid inaktualitet

Samtycke N S S DAM-
system/När
arkiv 3B

P/D G Godkännande av
medverkan för
publicering



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

Foton upprättas Foto N S DAM-
systemet

D B Efter 5 år Foton som
publiceras
samt bilder
som inte har
publicerats
men som
bedöms ha ett
bevarandevärde

Foton upprättas Foto N S DAM-
systemet

D G vid inaktualitet Foton som ej
publiceras
och inte har
ett
bevarandevärd
e
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Verksamhetsområde
Kommunikation
Process
Upprättande av film

Beskrivning
Kommunen upprättar filmer i syfte att informera medborgarna om kommunens verksamhet.

Filmerna kan komma att publiceras på Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram, och kommunens hemsida.

Lagrum: Tryckfrihetsförordningen, Dataskyddsförordningen, Upphovsrättslagen

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
s
k förvaring

Förvaring Medium/forma
t  Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Samtycke inhämtas Samtycke N S DAM-
system/Nära
rkiv 3B

P/D G efter 5 år Gallras ? Godkännande av
medverkan för
publicering

Råfilm upprättas Film N S Kommunikat
ions server

D G efter 2 år
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Film publiceras på extern
webbplats

Film N S Kommunikat
ions server
DAM-system

D B När e-Arkiv har
införts, en gång
per år

Pliktexemplar skickas
till Kungliga
biblioteket

Film publiceras på intern
webbplats

Film N S Kommunikat
ions server

D G efter 2 år
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Verksamhetsområde
Kommunikation
Process
Upprättande av
kommunikationsplan

Beskrivning
Kommunen kan ha behov av att upprätta kommunikationsplaner. En kommunikationsplan är en strategi för hur man skall
kommunicera med specifika målgrupper samt en aktivitetsplan och ska registreras i Public360 det projekt som
kommunikationsplan upprättas.

Ärendenamn: Biläggs ärendet/projektet som kommunikationsplanen gäller.
Aktivitet Dokument

(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Kommunikationsplan
upprättas

Utredning N D Public 360 D B Efter 5 år

Verksamhetsområde
Kommunikation
Process
Upprätta
pressmeddelande

Beskrivning
Kommunen kan ha behov av att upprätta pressmeddelanden för att informera allmänheten.

Ärendenamn: Biläggs ärendet/projektet som pressmeddelandet gäller.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t  Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Pressmeddelande
upprättas

Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år

Verksamhetsområde
Kommunikation

Beskrivning
Informationsmaterial, exempelvis nyhetsbrev eller informationsfolder, förmedlar aktuell information om kommunens verksamhet
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Process
Upprätta
informationsmaterial

till allmänheten.
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Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t  Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Nyhetsbrev upprättas Information N S Sharepoint D B Efter 5 år
Informationsfolder
upprättas

Information N S Sharepoint D G Gallras vid inaktualitet

Annonser upprättas Information N S Sharepoint D G Gallras vid inaktualitet
Underlag till skylt
upprättas

Information N S Sharepoint D G Gallras vid inaktualitet

Inbjudning upprättas Information N S Sharepoint D G Gallras vid inaktualitet

Kundcenter

Verksamhetsområde
Förebyggande
folkhälsoarbete

Process
Administration av
hemfixartjänster

Beskrivning
Personer som är 65 år eller äldre samt/eller är pensionärer och som behöver hjälp med enklare insatser i
hemmet för att öka säkerheten och tryggheten kan kontakta kommunen för att anlita en fixare.

Kundcenter hanterar administrationen kring uppdragen, samhällsvägledare tar emot uppdrag och förmedlar dem
till hemfixare. En sammanställning av antal uppdrag redovisas varje månad till Folkhälsoutvecklare.

Lagrum: Fixartjänst inom folkhälsoarbetet (Dnr KS 2008/1383-799)

Utförs på uppdrag av Folkhälsoutvecklare, Trygghet och stöd.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning
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Förfrågan inkommer Anteckning N S KC-närarkiv P G en gång
per halvår.

Uppdraget förmedlas. Mejl från
ärendesyste
m

N S Nilex D G efter 3
månader
*

Notering görs för statistik. Anteckning N S KC-närarkiv P G vid
årsskifte.

Hemfixaren skickar efter
utfört uppdrag in en
uppdragsrapport till KC.

Rapport N S KC-närarkiv P G en gång
per halvår.

Reseräkning inkommer. Räkning N S Skickas till
Folkhälsoutve
cklare.

P -

Sammanställning skickas
till Folkhälsoutvecklare.

Sammanställni
n g

N S KC-närarkiv P G efter 1 år.

*Stängda ärenden i Nilex gallras efter 3 månader. Pågående ärenden som är aktuella längre än 3 månader gallras när avslutade.

Verksamhetsområde
Borgerliga vigslar

Process
Administration av vigslar

Beskrivning
Kundcenter bistår vigselförrättare med administration inför och efter vigslar. Inför en vigsel bokas en tid och plats
av Kundcenter eller paret själva. Kundcenter förbereder handlingar som läggs i en mapp som vigselförrättaren tar
med sig till vigseln. Handlingar fylls i efter vigseln och mappen lämnas åter till Kundcenter. Kundcenter
sammanställer årligen underlag som skickas till Länsstyrelsen.
Lagrum: Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Förfrågan inkommer. Anteckning N S KC-närarkiv P G vid
inaktualitet

-
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Vigselintyg N S KC-närarkiv P Se anm. Se anm. Se nästa
post om
vigselintyg.

Hindersprövnin
g

N S KC-närarkiv P Se anm. Se anm. Se nästa post
om
hindersprövni
ng.

Vigselintyg,
hindersprövning och
uppgifter om vittnen
inkommer.

Skrivelse N S KC-närarkiv P G när vigseln
handlagts.

-

Bekräftelse skickas Bekräftelse N S KC-närarkiv P G se anm. - Original
skickas,
kopia gallras
när vigseln
handlagts.

Protokoll N S KC-närarkiv P Se anm. Se anm. Se nästa
post om
protokoll.

Memorial N S KC-närarkiv P (vigselbok) B J Vigselböcker
lämnas
löpande till
registraturen
.

Inför vigseln förbereds
protokoll, memorial och
vigselbevis. Vigselintyg,
protokoll och
hindersprövning fylls i efter
vigseln.

Vigselbevis N S KC-närarkiv P Se anm. - Lämnas till
brudparet,
ingen
kopia
sparas.
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Vigselintyg N S KC-närarkiv P Se anm. - Skickas till
Skatteverket,
ingen kopia
sparas.

Hindersprövnin
g

N S KC-närarkiv P Se anm. Se anm. Se nästa post
om
hindersprövni
ng.

Protokoll N S KC-närarkiv P B se anm. Efter 5 år

Hindersprövnin
g

N S KC-närarkiv P B se anm. Efter 5 år

Original
skickas till
Länsstyrelse
n. Kopior
skickas till
registraturen.

Protokoll, hindersprövning
och sammanställning av
ersättningsanspråk skickas
till Länsstyrelsen en gång
per år.

Sammanställni
n g

N S Sharepoint D G 1 år N

Fakturering, se process: Fakturering till kund

Verksamhetsområde
Medborgarstämmor

Process
Administration vid
medborgarstämmor

Beskrivning

Kansliet ansvarar för att utskick görs till hushållen. Kundcenter tar emot skrivelser och synpunkter som inkommer
före stämman, och upphämtar svar från handläggare. Kommunikationsenheten sammanställer frågorna som
inkommit och publicerar dem på kommunens hemsida. Dagordning och protokoll upprättas av nämndsekreterarna
vid medborgarstämman. Frågor och synpunkter ifrån möten med medborgarna tas in ifrån protokollet och skickas
vidare till aktuell handläggare.

Registraturen öppnar och stänger ärendet, diarieför protokoll i Public 360 samt förvarar akten i närarkiv.

Utförs på uppdrag av presidiet, Kommunfullmäktige.
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Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Inbjudan skickas ut till
hushållen.

Inbjudan N S Sharepoint,
KC-närarkiv

P/D G vid
inaktualitet

- Sparas som
mall inför
nästa
stämma.

Frågor och synpunkter
inkommer inför stämman.

Skrivelse N S Outlook,
Nilex

D Se anm. Se anm.

Svar inhämtas från
förvaltning, politiken
och/eller extern aktör.

Skrivelser N S Outlook,
Nilex

D Se anm. Se anm.

Sammanställ
n ing av
inkomna
frågor och
svar
publiceras
och
diarieförs, se
nedan.
Handlingar i
Outlook och
Nilex gallras
efter 3
mån.*

Sammanställning av
inkomna frågor (utan p.u.)
publiceras på kungalv.se.

Sammanställn
i ng

N S kungalv.se D G före nästa
stämma.

-

Dagordning upprättas. Dagordning N S Sharepoint,
KC-närarkiv

D G vid
inaktualitet.

- Sparas som
mall inför
nästa
stämma.
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Protokoll upprättas och
skickas för justering.
Justerat protokoll samt
bilaga med inkomna frågor
och svar diarieförs och
publiceras på kungalv.se.

Protokoll och
bilaga

N D Public 360
och
närarkiv

P/D B Efter 5 år
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Verksamhetsområde
Skolskjuts

Process
Administration vid trasigt,
förlorat eller defekt
skolkort

Beskrivning
Skolkort kan beviljas för de grundskoleelever som uppfyller kriterierna. Trasigt, förlorat eller defekt busskort kan
anmälas via ett formulär på kungalv.se. Kundcenter tar emot anmälan, spärrar kortet, utfärdar ett tillfälligt kort,
beställer ersättningskort och lämnar ut detta.
Ärenden hanteras via verksamhetssystemet Nilex.
Utförs på uppdrag av Planering, Samhälle och utveckling.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Anmälan om trasigt eller förlorat skolkort

Anmälan om trasigt eller
förlorat skolkort
inkommer.

Anmälan N S Nilex D G 3 mån* N

Färdbevis N S KC-närarkiv P Ingen
kopia
sparas

NEtt tillfälligt
ersättningskort utfärdas
och skickas till angiven
adress. Anteckning görs.
Det tidigare busskortet
spärras och ett
ersättningskort beställs
via Västtrafiks
skolkortswebb.

Anteckning N S Nilex D G 3 mån* N

*Stängda ärenden i Nilex gallras efter 3 månader. Pågående ärenden som är aktuella längre än 3 månader gallras när avslutade.
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Färdbevis N S KC-närarkiv P Ingen
kopia
sparas

N

Skrivelse N S Pärm, KC-
närarkiv

p G efter ett
läsår.

Följebrev

Skrivelse N S Nilex D G 3 mån* N E-
postmeddela
n de

Ersättningskort och
följebrev från Västtrafik
inkommer. E-post med
meddelande om att kortet
och finns att hämta i
Stadshuset skickas
tillsammans med ett
inbetalningskort.
Ersättningskortet läggs ut
i receptionen för
avhämtning. Inbetalningskor

t
N S KC-närarkiv D Ingen

kopia
sparas

N

Anmälan om defekt skolkort

Anmälan om defekt
skolkort inkommer.

Anmälan N S Nilex D G 3 mån* N

Färdbevis N S KC-närarkiv P Ingen
kopia
sparas

NEtt tillfälligt
ersättningskort utfärdas
och skickas till angiven
adress. Anteckning görs.
Det tidigare busskortet
spärras och ett
ersättningskort beställs
via Västtrafiks
skolkortswebb.

Anteckning N S Nilex D G 3 mån* N

Färdbevis N S KC-närarkiv P Ingen
kopia
sparas

NErsättningskort och
följebrev från Västtrafik
inkommer. E-post med
meddelande om att kortet
och finns att hämta i
Stadshuset skickas.

Skrivelse N S Pärm, KC-
närakiv

P G efter ett
läsår

N Följebrev
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Ersättningskortet läggs ut
i receptionen för
avhämtning.

Skrivelse N S Nilex D G 3 mån* N E-
postmeddela
n de

Defekt kort inkommer.
Kortet skickas vidare till
Västtrafik.

Färdbevis N S KC-närarkiv P Ingen
kopia
sparas

N

*Stängda ärenden i Nilex gallras efter 3 månader. Pågående ärenden som är aktuella längre än 3 månader gallras när avslutade.

Verksamhetsområde
Kundcenter

Process
E-posthantering

Beskrivning
Kundcenter hanterar e-post som inkommer till e-postadressen: kundcenter@kungalv.se.

Kundcenter besvarar e-postmeddelanden till kund direkt i de fall Kundcenter har svaret på frågan. I de fall
Kundcenter inte har svaret på frågan skickas e-postmeddelandet vidare till annan tjänsteman i förvaltningen.
Tjänstemannen skickar svar till Kundcenter som vidareförmedlar svaret till kund alternativt så svarar
tjänstemannen kunden direkt och skickar (i de fall tjänstemannen bedömer att de ska) kopia av svaret till
Kundcenter.

Kundcenter hanterar e-post i verksamhetssystemet Nilex. Handlingar i Nilex gallras efter tre månader. E-post
som inte genererar ett ärende; exempelvis reklam, information som skickats felaktigt etc. gallras löpande.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systemati
s k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

E-postmeddelande
inkommer. Skrivelse N S Nilex D G 3 mån* N

Vid behov vidarebefordras
e-postmeddelandet till
annan tjänsteman i
förvaltningen för
besvarande.

Skrivelse N S Nilex D G 3 mån* N
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Svar inkommer från
förvaltningen. Skrivelse N S Nilex D G 3 mån* N

Svar skickas till kund. Skrivelse N S Nilex D G 3 mån* N

*Stängda ärenden i Nilex gallras efter 3 månader. Pågående ärenden som är aktuella längre än 3 månader gallras när avslutade.

Verksamhetsområde
Lotteritillstånd

Process
Handläggning
av lotteritillstånd

Beskrivning
Ideella föreningar kan söka lotteritillstånd för lotteriförsäljning inom Kungälvs kommun.

Registrator öppnar och avslutar ärendet, registrerar inkomna handlingar samt förvarar akten i närarkiv. Kundcenter
handlägger ärendet och registrerar upprättade handlingar. Handlingarna diarieförds i Public 360.

Lagrum: Spellagen (2018:1138)

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ansökan N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Protokollsutdra
g

N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Ansökan om lotteritillstånd
och protokollsutdrag
inkommer. Vid
förstagångsansökan
skickas även stadgar och
verksamhetsberättelse in. Bilaga N D Public 360 P/D B Efter 5 år Stadgar och

verksamhetsb
erättelse.
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Delegationsbeslut fattas
och expedieras till
föreningen.
Läggs för behandling i KS.

Delegationsbes
l ut

N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Beslutet behandlas i KS. Protokollsutdra
g

N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Lotteriredovisning
inkommer.

Redovisning N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Fakturering, se process: Fakturering till kund

Verksamhetsområde
Ekonomi

Process
Kundreskontra

Beskrivning.

Alla förekommande arbetsuppgifter som utförs av kundreskontra, såsom fakturautskrift, påminnelser, inkasso, e-
faktura, autogiro m.m.

Hanteras av Ekonomiadministratörer på Soltak AB.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning
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Faktureringsunderlag
inkommer/hämtas.

Fakturaunderl
ag

N S Närarkiv/Shar
epoint

P/D G efter sju år.

Faktureringsfiler skapas och
skickas via Agresso.

Faktura N S Agresso D KK KK

Fakturajournal Rapport N S Filarera
Soltak

D

Faktura löneskuld Fakturaunderl
ag

N S Närarkiv/Agr
esso

P/D G efter 7 år. Hämtas av
kommune
n efter 2 år
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Reversering/Makulering/K
rediteringar

Manuellt ifylld
blankett

N S Närarkiv (se
anmärkning)

P G efter 7 år. Förvaras 2
år hos
Soltak,
hämtas
sedan av
kommunen
och förvaras
ytterligare 5
år.

Bokföringsorder Manuellt ifylld
blankett

N S Närarkiv (se
anmärkning)

P G efter 7 år. Förvaras 2
år hos
Soltak,
hämtas
sedan av
kommunen
och förvaras
ytterligare 5
år.

Inbetalningar kund / EDP Bankfil N S Närarkiv/ED
P (se
anmärkning)

P/D G efter 7 år. Förvaras 2
år hos
Soltak,
hämtas
sedan av
kommunen
och förvaras
ytterligare 5
år.
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Manuella
återbetalningar/EDP

Ifylld blankett N S Närarkiv/ED
P

P/D G efter 7 år. Digitalt i
EDP-
systemet
samt som
underlag till
kassaverifikat
i oner.
Pappershan
dl ingar
förvaras 2 år
hos Soltak
och hämtas
sedan av
kommunen
och förvaras
ytterligare 5
år.

Autogiro – medgivande
(Information hämtas från
banken)

N S Närarkiv P/D G vid
inaktualitet

Pappershandl
i ngar
hämtas av
kommune
n efter 5
år.

Autogiro – ansökan Blankett N S Närarkiv P G vid
inaktualitet

Förvaras
hos Soltak i
2 år,
hämtas av
kommunen
efter 5 år.
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Anmälan/Avanmälan E-
faktura

Mail från
utskriftsbolag
(CGI)

N S Mailboxen
(kundgrupp)

D

Betalningspåminnelser Rapport från
Agresso

N S Filarea
Soltak

D G 2 år efter
avslutat
ärende

Inkasso Bekräftat
underlag och
slutrapport
(Intrum)

N S Filarera
Soltak

D G 10 år efter
avslutat
ärende

Avstämningsrapport Systemrappor
t och
försättsblad

N S Filarea
Soltak/närarki
v Soltak

D/P B
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Verksamhetsområde
Interna frågeställningar

Process
Felanmälningar
och beställningar

Beskrivning
Internservice tar emot felanmälningar från anställda i kommunen på kommunala fastigheter samt på externa
fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Internservice tar emot beställningar och felanmälningar gällande
exempelvis utrustning i lokaler och arbetsmaterial. Internservice hanterar även felanmälningar gällande IT-
hantering och IT- utrustning, exempelvis vid systemfel, byte av lösenord, problem med skrivare etc.

Ärenden hanteras i verksamhetssystemet ServiceDesk (Nilex). Anställda kan själva lägga in ärenden i systemet.
Ärenden som inkommer per e-post vidarebefordras till ServiceDesk. Ärenden som inkommer muntligen
registreras i ServiceDesk av Servicevägledare.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ärende
inkommer/registreras
i ServiceDesk.

Skrivelse N S Nilex D G vid
inaktualitet

N

Internservice besvarar
ärendet, fördelar det till
annan handläggare eller
skickar ärendet via e-post
till extern fastighetsägare.

Skrivelse N S Nilex D G vid
inaktualitet

N

Svar från handläggare eller
extern fastighetsägare kan
inkomma till Internservice
som fördelar om ärendet
eller återkopplar till kund.

Skrivelse N S Nilex D G vid
inaktualitet

N
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Verksamhetsområde
Försäkringar

Process
Handläggning av
försäkringsärenden

Beskrivning
Personer kan rikta skadeståndsanspråk mot kommunen vid uppkommen skada som personen anser kommunen
orsakat. Eventuell sekretess, OSL 21 kap. 1 §.

Handlingarna diarieförs i Public 360. Registrator öppnar ärendet och diarieför inkommen skadeståndsbegäran
samt förvarar akten i närarkiv. Administratör på internservice diarieför inkommen korrespondens och skickar
korrespondensen vidare till verksamheterna som skall ansvara. Fattade beslut diarieförs av handläggare i
ärendet.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallra
B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Begäran om skadestånd
inkommer

Begäran N D Public 360
och
närarkiv

P/D B Efter fem år*

Bekräftelse skickas ut Bekräftelse N D Public 360 P/D B Efter fem år*

Begäran skickas till
försäkringsbolaget eller till
verksamheterna

Begäran N D Public 360 P/D B Se ovan

Eventuell korrespondens
med skadelidande/enheter
på
kommunen/försäkringsmäkl
are.

Skrivelser N D Public 360 D B Efter fem år*

Beslut om skadestånd Beslut N D Public 360 D B Efter fem år

Sekretess
kan
förekomma.
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Verksamhetsområde
Parkeringstillstånd

Process
Handläggning av
nyttoparkeringskort

Beskrivning
Nyttoparkeringskort är en förbetald parkeringsavgift som kan sökas av kommunala enheter/bolag för
verksamhetsbilar. Kortet är giltigt på kommunala och allmänna parkeringar inom Kungälvs kommun enligt
gällande skyltning. Kortet är giltigt ett år.

Registrering av utfärdat kort görs i Kassabok, Excel. Varje årsskifte gallras uppgifter som registrerats två år
tidigare. Kopia på ansökningshandling läggs som fakturaunderlag (se process fakturering).

Ärenden handläggs av Servicevägledare på Internservice på uppdrag av Trafik-gata-park, Samhällsbyggnad.

Styrande dokument: Kungälvs kommuns parkeringspolicy

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ansökan om
nyttoparkeringstillstånd
för kommunala
verksamheter i Kungälvs
kommun inkommer.
Uppgifter i ansökan
registreras i kassabok,
Excel.

Ansökan N S KC-närarkiv P G 2 år N

Nyttokort utfärdas Laminerat
kort

N S KC-närarkiv P Se anm. N Original
skickas,
ingen kopia
sparas.

Fakturering, se process: Fakturering till kund
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Verksamhetsområde
Ekonomi

Process:
Inkommande
leverantörsfakturor

Beskrivning:
Leverantörsfakturor scannas in av Soltak AB som skickar dem till den portal som anges av resursid.

Servicehandläggare på Internservice hanterar inkomna fakturor i sin portal. Fakturor konteras och bestyrks och
läggs till enhetschefens portal för attestering. Efter attestering skickas fakturorna till betalning. Fakturor som ska till
annan enhet skickas vidare i portalen.

Fakturaportalen är en del av ekonomisystemet Agresso.

Aktivitet Dokumen
t
(benämnin
g av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkive
t

Anmärkning

Leverantörsfaktura
(inklusive avi) inkommer i
fakturaportalen. Fakturan
konteras och bestyrks
och läggs för attestering.
Efter attestering skickas
fakturorna till betalning.
Fakturor som ska till
annan enhet skickas
vidare i portalen. En del
fakturor kommer endast
som pappersoriginal.

Faktura J/N S Agresso/Fakturaportale
n/ närarkiv

P/D G efter 3 år Pappersorigin
al hämtas av
kommunen
efter 6–8 mån.
Pappersfakturor
na skannas och
gallras efter 3
år. Finns kvar i
Agresso digitalt.

Underlag för utbetalning Blankett N S Närarkiv P G efter 7 år Förvaras hos
Soltak, hämtas
av kommunen
efter 1 år.
Förvaras
ytterligare 6 år.

Avvisade
leverantörsbetalning

Underlag
från

N S Närarkiv P G Gallras av
Soltak efter 6–



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

BGC/Norde
a

12 mån.
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Internservice

Verksamhetsområde
Intern administration

Process
Beställning av busskort för
personal

Beskrivning
Anställda i kommunen kan beställa årskort från Västtrafik via Lön- och personalenheten – Soltak, kostnaden dras
från lönen.

Internservice gör beställning hos Västtrafik, nedan beskrivs processen. Uppgifter om årskortet och beställare
registreras i ett exceldokument som G vid inaktuallitet. Om kort förlorats beställs ersättningskort från Västtrafik
enligt samma procedur som vid nybeställning.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Beställning av årskort för
kollektivtrafik inkommer per
e-post från Lön- och
personalenheten.
Handlingen skrivs ut.
Servicevägledare gör
beställning via
webbformulär på
vasttrafik.se.

Beställning N S Outlook,
Pärm, KC-
närarkiv

P/D Se anm. N Inkommen e-
post gallras
efter
genomförd
beställning.
För utskrift,
se under
aktivitet:
Beställninge
n kvitteras.

Färdbevis N S KC-närarkiv P Lämnas
ut, ingen
kopia
sparas.

NBusskort och följebrev
inkommer från Västtrafik.
Anställd meddelas att
busskort inkommit via e-
post eller telefon. Skrivelse N S KC-närarkiv P Lämnas

ut, ingen
kopia
sparas.

N Följebrev
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Skrivelse N S Outlook D G löpande N E-post

Beställningen kvitteras Beställning N S KC-närarkiv P G 1 år N

Fakturering, se process: Fakturering till kund
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Verksamhetsområde
Interna frågeställningar

Process
Interna frågeställningar

Beskrivning
Servicevägledare på Internservice besvarar frågor i e-postmeddelanden direkt i de fall Internservice har svaret på
frågan. I de fall Internservice inte har svaret på frågan skickas e-postmeddelandet vidare i förvaltningen. Svar
skickas till Internservice som vidareförmedlar det till frågeställaren alternativt skickas svaret till frågeställaren
direkt, ofta får Internservice kopia av svaret.

Beställningar och felanmälningar som inkommer per e-post vidarebefordras till ServiceDesk, se separat process.
För hantering av lokalbokningar som inkommer per e-post, se separat process.

E-post hanteras i mailklienten Outlook.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

E-postmeddelande
inkommer.

Skrivelse N S Outlook D G ca 2 år N

Vid behov vidarebefordras
e-postmeddelandet till
annan tjänsteman i
förvaltningen för
besvarande.

Skrivelse N S Outlook D G ca 2 år N

Svar inkommer från
förvaltningen.

Skrivelse N S Outlook D G ca 2 år N

Svar skickas till kund. Skrivelse N S Outlook D G ca 2 år N
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Verksamhetsområde
Lokalbokning

Process
Lokalbokning Mimers hus,
Kolebacka och
Bottenstugan

Beskrivning
Internservice hanterar lokalbokningar på Mimers hus, Kolebacka och Bottenstugan. Förfrågningar inkommer via
telefon, personligt besök eller e-post. Servicevägledare tar emot förfrågningar, kontrollerar om lokaler är
tillgängliga, gör bokningar och skickar ut bekräftelser.

E-post hanteras i mailklienten Outlook. Bokningar hanteras i bokningssystemet Royal boka.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallra
B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Förfrågan inkommer
muntligt eller skriftligt.

Skrivelse N S Outlook D G vid
inaktualitet

N

Skrivelse N S Outlook D G vid
inaktualitet

N E-
postmeddela
n de

Bekräftelse N S Outlook D G vid
inaktualitet

N

Lokal bokas och
bekräftelse skickas. Avser
bokning Kolebacka eller
Bottenstugan bifogas ett
informationsblad och en
kopia av
bokningsbekräftelsen
skickas till
nyckelutlämnare. Är
lokalen inte tillgänglig
meddelas detta muntligt
eller skriftligt.

Skrivelse N S Outlook D G vid
inaktualitet

N Informations
blad

* ärendet i sin helhet ska levereras till slutarkiv 5 år efter ärendets skapande om det är avslutat. Om ärendet inte är avslutat fem år efter
dess skapande levereras ärendet till slutförvaring direkt vid avslut. Commented [BA1]: Här är 5 år efter avslutat

ärende!!
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Ekonomi
Ekonomi- och kvalitetsenheten - Redovisning
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Verksamhetsområde
Ekonomi

Process
Kund

Beskrivning.

Alla förekommande arbetsuppgifter som utförs av kundreskontra, såsom fakturautskrift, påminnelser, inkasso, e-
faktura, autogiro m.m.

Hanteras av Ekonomiadministratörer på Soltak AB.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Faktureringsunderlag
inkommer/hämtas

Fakturaunde
rlag

N/J S Närarkiv/Shar
epoint/på
respektive
enhet/på
Soltak

P/D G sju år efter
avslutat
räkenskapsår

Gäller både
debet- och
kreditfakturor

Faktureringsfiler skapas och
skickas via Unit4

Fakturafil N S Unit4 D B, ligger i
mappsystem

Fakturajournal Rapport N S Filarera
Soltak

D B, ligger i
mappsystem

Som del av
bokföringspär
m

Reversering/Makulering Pappersblan
kett

N/J S Närarkiv P G sju år efter
avslutat
räkenskapsår

Förvaras
första 2 åren
hos Soltak

Inbetalningar kund Bankfil N S Närakriv P G sju år efter
avslutat
räkenskapsår

Som del av
bokföringspär
m. Förvaras
första 2 åren
hos Soltak
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Fellista på kundinbetalningar Systemrapp
ort

N S Närarkiv P G sju år efter
avslutat
räkenskapsår

Förvaras
första 2 åren
hos Soltak

Manuella återbetalningar Ifylld blankett N S Närarkiv P/D G sju år efter
avslutat
räkenskapsår

Förvaras
första 2 åren
hos Soltak

Autogiro – medgivande
(Information hämtas från
banken)

Rapport N S Närarkiv D G vid
inaktualitet

Förvaras
första 2 åren
hos Soltak

Autogiro – ansökan skickad
direkt till Soltak

Blankett N S Närarkiv P G vid
inaktualitet

Förvaras
första 2 åren
hos Soltak

Anmälan/Avanmälan e-
faktura

Mail från
utskriftsbola
g (CGI)

N S Mailboxen
(kundgrupp)

D B, ligger i
VisionFlow

Finns i
VisionFlow

Betalningspåminnelser Rapport från
Unit4

N S Filarea Soltak D G 2 år efter
avslutat
ärende

Inkasso Bekräftat
underlag och
slutrapport
(Visma
Collectors)

N S Filarea Soltak D G 10 år efter
avslutat
ärende

Gemensa
filarea m
Soltak
(inkassoförsla
g och
bekräftelse)

Avstämningsrapport Systemrapp
ort och
försättningsb
lad

N S Filarea
Soltak/närarki
v Soltak

P/D B Gemensam
filarea med
Soltak
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Verksamhetsområde
Ekonomi

Process
Leverantör

Beskrivning.

Leverantörsfakturor mottas digitalt alternativt scannas in av Soltak AB som skickar dem till den portal som anges
av referenskod.

Verksamhetssystem: Fakturaportalen är en del av ekonomisystemet Unit 4.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Fakturor konteras och
bestyrks och skickas till
respektive attestant portal för
attest. Efter attest skickas
fakturorna till betalning

Faktura J/N S Unit
4/närarkiv

P/D Pappersfaktur
orna gallras 3
år efter
avslutat
räkenskapsår
. Digitala
fakturor
sparas i
systemet

Förvaras
första tertialet
hos Soltak,
därefter
kommunen.

Underlag för utbetalning Blankett N S Närarkiv P G sju år efter
avslutat
räkenskapsår

Förvaras ett
kalenderår
hos Soltak,
därefter
kommunen.

Avvisad leverantörsbetalning Underlag
från
BGC/Nordea

N S Närarkiv P G Gallras av
Soltak efter
6–12 mån.

Verksamhetsområde
Ekonomi

Beskrivning.
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Process
Planering och
uppföljningsprocessen

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget som förvaltningen verkställer och följer upp.

Processen börjar och slutar i kommunfullmäktige, den finns beskriven i styrdokumentet ”Från demokrati till effekt
och tillbaka”. Verksamhetssystem: Public 360, Stratsys (ToR) och Unit 4.

Lagrum: Kommunallagen, Aktiebolagslagen och Kommunala redovisningslagen

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Kommunfullmäktiges
ekonomiberedning utarbetar
förslag till Rambudget för fyra
+
fyra år

Beredningss
krivelse

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Kommunfullmäktige fattar
beslut
• Fastställ rambudget
• Uppdrag till
kommunstyrelsen

Resultatmål Årsplan
Investeringsprogram

Följ upp verksamhet. mål
och ekonomi under året och
redovisa varje tertial

Budget N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Kommunstyrelsen fattar
beslut
• Budgetdirektiv
• Uppdrag till förvaltningen
(kommundirektören)
o Förslag till årsplan
o Indikatorer och målvärden
Förslag till

Beredningss
krivelse
Budgetdirekti
v

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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investeringsprogram

Förvaltningen
(kommundirektören) lämnar
förslag till årsplan enligt
uppdrag. Förvaltningen
(kommundirektören) ger
uppdrag inom förvaltningen
att ta fram
verksamhetsplaner

Tjänsteskriv
else

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Kommunstyrelsen
• Fastställer Årsplan
• Föreslår resultatmål med
indikatorer och målvärden
• Föreslår
investeringsprogram
Föreslår ram för
upplåning

Årsplan N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsens Årsplan
antecknas
• Resultatmål fastställs
• Investeringsprogram
fastställs och
kommunstyrelsen får i
uppdrag att genomföra.
Upplåningsram fastställs och
kommunstyrelsen får
i uppdrag att verkställa.

Årsplan med
investerings
program

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Kommunstyrelsen ger
förvaltningen i uppdrag
Genomföra verksamhet
enligt årsplan och
investeringsprogram samt

Verksamhets
plan

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

upplåning inom ram

Enhetens budget läggs in i
ekonomisystemet Unit 4.

Den ekonomiska
uppföljningen börjar på
enhetsnivå och läggs in i
ekonomisystemet

Budget N D Unit 4 P/D B Efter 5 år*

Prognos och resultat
redovisas/aggregeras på
verksamhetsnivå och
sektorsnivå

Rapport N S/D Stratsys,
Public 360
och ToR

D B Efter 5 år*

Personaluppföljning
rapporteras på sektorsnivå

Rapport N S/D Stratsys,
Public 360
och ToR

D B Efter 5 år*

Volymtal rapporteras på
sektorsnivå

Rapport N S/D Stratsys,
Public 360
och ToR

D B Efter 5 år*

Uppföljning av ekonomi och
vissa nyckelsiffror.
Månadsrapport redovisas i
kommunstyrelsen

Rapport N S/D Stratsys och
ToR

D B Efter 5 år*

Prognos och resultat,
indikatorer, aktiviteter och
måluppföljning,
personaluppföljning och
utvalda volymtal – allt detta
rapporteras på
förvaltningsnivå.

Tertialrapport och

Rapport
Tertialrappor
t och
Delårsbokslu
t redovisas i
kommunstyr
else och
kommunfull
mäktige

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Delårsbokslut redovisas i
kommunstyrelse och
kommunfullmäktige

Bolag/stiftelse rapporterar
ekonomi per tertial

Delårsbokslu
t redovisas i
kommunstyr
else och
kommunfull
mäktige

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Kommunstyrelse och
kommunfullmäktige

Årsredovisni
ngar och
koncernboks
lut

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Verksamhetsområde
Ekonomi

Process
Löpande in- och
utbetalningar

Beskrivning.

Soltak hanterar bokföring av in- och utbetalningar på bankkonton för Kungälvs kommun.

Verksamhetssystem: Unit 4

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Kassaverifikationer Bankkvitton,
in- och ut
betalningar
med giltiga
underlag

N S Närarkiv/Solt
ak

P G sju år efter
avslutat
räkenskapsår

Förvaras
första 2 åren
hos Soltak

Verksamhetsområde
Ekonomi

Process
Övrigt

Beskrivning.

Ekonomirelaterade dokument som inte ingår i övriga processer.

Verksamhetssystem: Unit 4

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning
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Manuell bokföringsorder Manuellt
ifylld blankett

N S Närarkiv/hos
respektive
enhet/hos
Soltak

P G sju år efter
avslutat
räkenskapsår

Digital bokföringsorder Rapport ifylld
i Unit4

N S Unit4 D B

Verksamhetsområde
Ekonomi

Process
Utdelning ur
avkastningsstiftelser

Beskrivning.

Kungälvs kommun förvaltar ett antal stiftelser i form av avkastningsstiftelser. Ekonomienheten har till uppgift att
upprätta årsredovisning samt föreslå möjlig utdelning medan Kommunstyrelsen utgör dess styrelse. Stiftelsernas
styrelse fastställer och undertecknar årsredovisningarna samt beslutar om möjlig utdelning för respektive stiftelse.

Testamenten som ligger till grund för stiftelserna förvaras i närarkiv på plan 3B.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om hur mycket pengar som får delas ut ur stiftelserna, sedan sker beslut om
fördelningen i sociala myndighetsnämnden respektive bildningsutskottet.

Verksamhetssystem: Public 360 Lagrum: Stiftelselag(1994:1220)

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematis
k förvaring

Förvaring Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr
a  B=Bevaras
G=Gallras

Till
slutarkivet

Anmärkning

Årsredovisning upprättas Årsredovisni
ng

N D Public 360 P/D B Direkt efter
avslutat
ärende
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Tjänsteutlåtande med förslag
till beslut om Resultat- och
balansräkning går upp till
kommunstyrelsen

Tjänsteutlåta
nde

N D Public 360 D B Direkt efter
avslutat
ärende

Beslut fattas om hur mycket
som får delas ut ur
stiftelserna, Resultat- och
balansräkning fastställs

Beslut N D Public 360 P/D B Direkt efter
avslutat
ärende

Årsredovisningar med bilagor
skickas till revisorerna för
stiftelserna

Årsredovisni
ng

N D Public 360 P/D B Direkt efter
avslutat
ärende

Revisorerna godkänner
revisionsberättelserna

Revisionsber
ättelse

N D Public 360 P/D B Direkt efter
avslutat
ärende

Utdelning sker, besluten
fattas av bildningsutskottet
och av sociala
myndighetsnämnden.

Ansökan,
tjänsteutlåta
nde och
beslut

J/N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat
ärende

Ekonomi och kvalitet

Verksamhetsområde
Ekonomi och kvalitet

Processer
Planering och
uppföljningsprocessen
samt intern kontroll

Beskrivning
Kommunfullmäktige fattar beslut om budget som förvaltningen verkställer och följer upp.

Processen börjar och slutar i kommunfullmäktige, den finns beskriven i styrdokumentet ”Från demokrati till effekt och tillbaka”.

Verksamhetssystem: Public 360, Stratsys och Unit4.

Lagrum: Kommunallagen, Aktiebolagslagen och Kommunala redovisningslagen
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Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekret
e ss
N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/format
P = Papper
D = Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Kommunfullmäktiges
ekonomiberedning
utarbetar förslag till
Rambudget för fyra +
fyra år

Beredningsskrivelse
med
rambudgetdokumen
t

N D Public 360 D B Efter 5 år*

Kommunstyrelsen
fattar beslut om
budgetdirektiv
inkluderande politiska
uppdrag

Beredningsskrivelse
Budgetdirektiv

N D Public 360 D B Efter 5 år*

Förvaltningen tar fram
budget och
verksamhetsplan med
investeringsprogram,
lokalförsörjningsprogra
m samt upplåning

Tjänsteskrivelse
med förvaltningens
verksamhetsplan,
investeringsprogram
,
lokalförsörjningspro
gram samt
upplåning

N D Public 360 D B Efter 5 år*

Enhetens budget läggs
in i ekonomisystemet
Unit4

Budget N S Unit4 D B Efter 5 år*

Månadsrapportering till
kommunstyrelsen
(Nyckeltal ekonomi och
HR)

Rapport/presentatio
n

N D Public 360 /
Stratsys

D B Efter 5 år*
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Delårsrapport 1 Tjänsteskrivelse
med delårsrapport 1
+ bilaga med status
på politiska uppdrag

N D Public 360 /
Stratsys

D B Efter 5 år*

Delårsrapport 2 Tjänsteskrivelse
med delårsrapport 2
+ bilaga med status
på politiska uppdrag

N D Public 360 /
Stratsys

D B Efter 5 år*

Årsredovisning och
koncernbokslut

Tjänsteskrivelse
med kommunens
årsredovisning samt
bolagens
redovisningar +
bilaga med status
på politiska uppdrag

N D Public 360 /
Stratsys

D B Efter 5 år*

Intern kontroll i KS och
nämnder

- Plan
- Rapport

Tjänsteskrivelse
med plan

Tjänsteskrivelse
med rapport

N D Public 360 /
Stratsys

D B Efter 5 år*

Upphandling

Verksamhetsområd
e
Upphandling

Beskrivning
Upphandling av varor, tjänster och entreprenader över direktupphandlingsgränsen – samtliga annonserade förfaranden.
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Process
Upphandling över
direktupphandlingsgr
ä nsen förenklat och
öppet förfarande

Ärendena förvaras i sin helhet hos upphandlingsenheten. Ärendena levereras till slutarkiv 5 år efter ärendena öppnats. Om de inte
har avslutas 5 år efter ärendets start så levereras de direkt till slutarkiv vid avslut. Fram till och med år 2012 sorteras ärendena
under diarieplankod. Handläggaren ansvarar då för att akten boxläggs. För ärenden som är startade år 2013 och senare: vid
ärendets avslut skickas ärendet till kansliet, registrator sorterar in akten i löpnummerserie och ansvarar för att akten boxläggs.
När en upphandling är avslutad avslutas ärendet i ärendehanteringssystemet.

Lagrum: Lagen om Offentlig upphandling (LOU)

Verksamhetssystem: Public 360, Proceedo, Kommers

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieför
s
S=Systemat
i
sk förvaring

Förvaring Medium/format
P = Papper
D = Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Inhämtande av
fullmakter från bolag
och andra kommuner

Fullmakt N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Annonsering av
förfrågningsunderlag
Annonserat
förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderl
a g

N D Public 360 D B Efter 5 år*

Frågor, svar och
kompletteringar
under
annonsering

Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Sammanställs från
upphandlingssyste
met och dras ut

Anbudsöppning Öppningsprokoll Ja, fram
till
tilldelning

D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Ansökan om att få
lämna anbud

Ansökan Ja, fram
till
tilldelning

S G

Inkommande anbud Anbud Ja, fram
till
tilldelning,
ev.
sekretess

S/D Kommers/ Public
360

P/D B/G Efter 5 år* D = vinnande
anbud

S= övriga anbud
(Kommers)

Dokumentation från
förhandling, tester,
presentation samt
tagande av
referenser

Skrivelse Ja, fram
till
tilldelning

S/D Public 360 /
Sharepoint

D B/G Efter 5 år* Dokumentation
kring
antaget/antagna
anbud bevaras
övriga kan gallras

Förfrågan om
förlängning av
anbudets
giltighetstid
samt svar

Skrivelse N D Public 360 P/D G Vid inaktualitet

Tilldelningsbeslut,
utvärderingsrapport
med bilagor

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Tillbakadragande
av tilldelning.
Beslut om avbrytande

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Antagna anbud Anbud J D Public 360 D B Efter 5 år*
Ej antagna anbud Anbud J S Kommers

Upphandlingsstöd
D G Efter 5 år*

Garanti och
säkerheter

Värdehandling N D Närarkiv/Public 360 P/D B Efter 5 år*

Avtal Avtal N D Närarkiv/Public 360 P/D B Efter 5 år*

Dokumentation av
upphandling (vid

Dokumentation N D Public
360/Sharepoint

P/D B Efter 5 år
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direktupphandling
överstigande 100
000)

Verksamhetsområd
e
Upphandling
Process
Upphandling under
direktupphandlingsgr
ä nsen

Beskrivning
Den vanligast förekommande situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som understiger
direktupphandlingsgränsen. Direktupphandling kan också användas om det finns synnerliga skäl och om kriterierna för att få tillämpa
ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.

Upphandling av varor och tjänster under direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/format
P = Papper
D = Digitalt

Bevara/gall
r a
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Annonsering/utskick
ade av
förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderl
a g

J D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat
ärende

Frågor, svar och
kompletteringar
under annonsering

Kommunicering N D Public 360 D B Efter 5 år* Sammanställs från
upphandlingssyste
met och dras ut

Anbudsöppning Öppningsprokoll N D Public 360 P/D B Se ovan

Inkommande anbud Anbud Ja, fram
till
tilldelning,
ev.
sekretess

S/D Kommers/Publi
c 360

D B/G Efter 5 år* D = vinnande
anbud

S= övriga anbud
(Kommers)
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Dokumentation från
förhandling, tester,
presentation samt
tagande av
referenser

Kommunicering Ja, fram
till
tilldelning

S D Public 360 P/D B/G Efter 5 år* Dokumentation
kring
antaget/antagna
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anbud bevaras
övriga kan gallras

Förfrågan om
förlängning av
anbudets
giltighetstid
samt svar

Kommunicering N S D I akten och
Public 360

P/D G Gallras vid
inaktuallitet

Tilldelningsbeslut,
upphandlingsprotoko
ll med bilagor

Beslut N D I akten och
Public 360

P/D B Efter 5 år*

Tillbakadragande
av tilldelning.
Beslut om
avbrytande

Beslut N D I akten och
Public 360

P/D B Efter 5 år*

Antagna anbud Anbud N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
Avtal/Ramavtal/
Beställningsskrivelse

Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Verksamhetsområd
e
Upphandling
Process
Överprövning

Beskrivning
Överklagande ska göras till förvaltningsrätten i det område där upphandlingen genomförts. Överklagande av en offentlig
upphandling ska senast ske inom tidsfristen för avtalsspärr, dvs. tio dagar från dagen för tilldelningsbeslutet.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registreri
ng
D=Diarieför
s
S=Systema
tisk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gall
ra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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Inkommande
av
överprövning

Överprövning N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Yttrande Yttrande N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Dom Dom N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Utlämnade av
fullmakt

Fullmakt N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Verksamhetsområd
e
Upphandling
Process
LOV-processen

Beskrivning
Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och
landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller
patienten.

Lagrum: Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Då en ansökan inkommer skapas ett nytt ärende - utan sökandes namn i rubriken. Sökande läggs som skyddad kontakt kopplat till
ärendet. Då avtal är skrivet läggs leverantörens namn till i ärenderubriken.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registreri
ng
D=Diarieför
s
S=Systema
tisk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gall
ra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan J D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Beslut fattas Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Digital utveckling

Verksamhetsområde
Digitaliseringsutveckling
och systemförvaltning

Process
Beställning av tjänst från
leverantör

Beskrivning
Kansliet (systemförvaltargruppen) är beställare gällande IT åt förvaltningen. Gruppen driver digitaliseringsutvecklingen inom
kommunen.

Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekret
e ss
N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Mailväxling med
leverantör som inte gäller
en färdig beställning

Skrivelse N S Outlook D Gallras till
inaktuallitet

E-post som tillför
ärendet
sakinformation
ska diarieföras

Underlag till beslut Tjänsteutlåtande N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Färdig beställning skickas
till leverantör

Beställningsskrivels
e

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Leverantören
bekräftar
beställningen

Bekräftelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Verksamhetsområd
e
Systemförvaltning
Process
Loggar

Beskrivning

Loggar sparas i kommunens verksamhetssystem som förvaltas av systemförvaltare på kommunkansliet. Loggarna behöver
gallras. Nedan process är en huvudregel för alla systemen, om ett visst systems loggar behöver gallras efter en annan tidsfrist
framgår det nedan för det specifika systemet.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Loggar i
verksamhetssystem

Loggar N S Det aktuella
verksamhetss
y
stemet

D Gallras efter 5
år.

Verksamhetsområd
e
Systemförvaltning
Process
Ärendehantering i
Nilex

Beskrivning

Ärenden sparas i ärendehanteringssystemet Nilex som förvaltas av systemförvaltare på kommunkansliet. Ärenden behöver
gallras då de innehåller personuppgifter.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Grupp Trygghet och
stöd sekretess

Ärenden J S Nilex D Gallras efter 1
år
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Grupp Trygghet och
stöd

Ärenden N S Nilex D Gallras efter 1
år

HR

Verksamhetsområde
HR
Process
Arbetsplatsträffar

Beskrivning
Minnesanteckningar förs vid arbetsplatsträffar (APT)

Varje enhet ansvarar för mötesanteckningar från APT.

Verksamhetssystem: Sharepoint

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Mötesanteckningar Mötesanteckningar N S Sharepoint D G vid
inaktuallitet
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Verksamhetsområd
e
HR
Process
Arbetsmiljödelegation

Beskrivning
Arbetsmiljöansvar delegeras till enhetschef

Verksamhetssystem: Public 360e

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Arbetsmiljöuppgiftsfö
rdelning

Beslut N S Personalakt P Bevaras

Verksamhetsområd
e
HR
Process
Skyddsrond och
arbetsmiljörond

Beskrivning
Skyddsrond och arbetsmiljörond ingår i

det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Verksamhetssystem: KIA

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallr
a Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Skyddsrond och
arbetsmiljörond

Protokoll N S KIA D B Efter 5 år
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Handlingsplan Lista N S KIA D B Efter 5 år

Verksamhetsområde
HR
Process
Tillsyn
diskrimineringsombudsma
nnen

Beskrivning
Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn av kommunala verksamheter.

Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning
av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Begäran om uppgifter
inkommer från
diskrimineringsombudsma
nnen

Begäran N D I närarkiv samt
Public 360

P/D B Efter 5 år

Kommunens svar på
begäran om uppgifter

Skrivelse N D Public 360 D B Efter 5 år
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Beslut från
diskrimineringsmannen

Beslut N D Public 360 D B Efter 5 år

Verksamhetsområd
e HR

Beskrivning

Arbetsmiljöverket utför inspektion i kommunala verksamheter där HR-enheten är

ansvarig. Verksamhetssystem: Public 360
Process
Inspektion av
arbetsmiljöverket
Aktivitet Dokument

(benämning
av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Föranmälan om
inspektion

Skrivelse N D Public 360 P/D B 5 år

Svar på föranmälan om
inspektion

Skrivelse N D Public 360 D B 5 år

Inspektionsmeddelande
efter utförd inspektion

Skrivelse N D Public 360 P/D B 5 år

Avslutsbrev Skrivelse N D Public 360 P/D B 5 år

Verksamhetsområde
HR
Process
Arbetsrätt

Beskrivning
Processen beskriver hanteringen av arbetsrättsliga frågor i kommunen.

Verksamhetssystem: Public 360

Diarium: Public 360

Lagrum: MBL, LAS mm
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Aktivitet Dokument
(benämning
av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper – P
Digitalt - D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

ARBETSBRIST
MBL om orsak till
arbetsbrist
förvaltning eller sektor

Utredning N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Sekretess
under
förhandlings-
processen

MBL om konsekvenser av
arbetsbrist
Förvaltning eller sektor

Utredning N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Sekretess om
den förhandlats

Överläggning/förhandling Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Sekretess om
den
förhandlats

Omplaceringsbeslut Blankett N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Turordningslista Förteckning N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Sekretess om
den förhandlats

Begäran om överläggning
(fack)

Skrivelse N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat
ärende

Sekretess om
den förhandlats

DISCIPLINPÅFÖLJD
SKRIFTLIG  VARNING

Förtydligandesamtal sker Tjänste-
anteckning

N S Adato P/D G Gallras vid
avslutad
anställning
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Underrättelse till
medarbetare

Skrivelse N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat ärende

Brev till fack om eventuell
skriftlig varning

Skrivelse N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat ärende
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Begäran om överläggning
om varning

Skrivelse N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat
ärende

Överläggning om varning Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Beslut om varning Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år

AVSTÄNGNING

Överläggning med fack
inför eventuell
avstängning

Förhandlings
protokoll

N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Avstängning med lön Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Anmäls till KS
som
delegationsbeslut

Avstängning utan lön Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Anmäls till KS
som
delegationsbeslut

UPPSÄGNING
PERSONLIGA SKÄL

Kan innehålla
sekretesskyddad
e uppgifter

Varsel Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Underrättelse till
medarbetare

Utredning N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Uppsägningsbesked Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Anmäls till KS
som
delegationsbeslut

Mottagningsbevis
inkommer

Kvittens N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Begäran om förhandling Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Omplaceringsbeslut Blankett N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Begäran om överläggning Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Överläggning Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Förhandling Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

AVSKED

Beslut om varning Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år

Underrättelse till
medarbetare

Utredning N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Uppsägningsbesked Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Anmäls till KS
som
delegationsbeslu
t

Mottagningsbevis
inkommer

Kvittens N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Begäran om förhandling Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Förhandling Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Begäran om överläggning Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Överläggning Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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TVISTER

Begäran om
tvisteförhandling

Förhandlingsf
ramställan

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Förhandling Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

MBL

MBL §11 Om annan
förläggning av
huvudsemester än
juni tom augusti
enligt AB
§27 mom 9.

Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

MBL 12§ Om ändring av
semesterlista enligt AB
27§
mom 9.

Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

ÖVERLÄGGNING

ProtokollAB 12§ Omreglering av
anställning pga
sjukersättning Uppsägning

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

AB 13§ mom 5
Arbetstidsschema

Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

VERKSAMHETSÖVER
GÅNG
Förhandlingsprotokoll
-MBL
-LAS

Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

ARBETSMILJÖÅTGÄR
D ENLIGT AML 6:6a§
Begäran om
arbetsmiljöåtgärd 6:6a§

Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Svar på begäran Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Beslut från
arbetsmiljöverket

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år

STADIGVARANDE
FÖRFLYTTNING
Överläggning Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

SAMVERKAN MED
FACKLIGA
REPRESENTANTER

Samverkansmöten i de
lokala, centrala, och
verksamhetsbaserade
samverkansgrupperna
(LSG, VSG, SSG, CSG)
(LSG, CSG, VSG, SSG)

Protokoll N D Närarkiv och
intranätet
Sharepoint

P/D B Efter 5 år

Verksamhetsområde
HR
Process
Rehabilitering

Beskrivning
Processen beskriver hanteringen kring den dokumentation som uppstår vid kommunens rehabiliteringsärenden.

Verksamhetssystem: Adato, Personec

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Upprepad
korttidsfrånvaro

Rapport N S Adato Papper/digitalt D Gallras vid
inaktualitet



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

Kallelse till samtal Kallelse N S Adato Papper P/D Gallras vid
inaktualitet

Läkarintyg inkommer Intyg J S Adato Papper/digitalt D Gallras vid
inaktualitet

Rehabutredning
upprättas

Utredning J S Adato Papper/digitalt D B

Upprättad plan för
återgång i arbete

Utredning J S Adato D B

Arbetsförmågebedömnin
g

Utredning J S Adato Papper/digitalt P/D B

Arbetsanpassning Utredning J S Adato Papper/digitalt P/D B

Arbetsträning Utredning J S Adato Papper/digitalt P/D B

Rehabuppföljning Utredning J S Adato Papper/digitalt P/D B

Arbetsgivarutlåtande Utlåtande S Adato Papper/digitalt P/D B

Rehabärendet avslutas Beslut N S Adato Papper/digitalt P/D B

Omplaceringsbeslut
fattas

Beslut N S Adato Papper/digitalt P/D B

Extern lösning

Varsel om uppsägning Underrättelse N S Adato Papper/digitalt B

Verksamhetsområde
HR
Process
Lokala kollektivavtal

Beskrivning
Processen beskriver kommunens hantering kring övergripande regler och lagar på arbetsmarknad.

Verksamhetssystem: Public 360

Commented [BA2]: Stämma av med Emma.
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Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Begäran om
uppsägning
av
befintligt avtal

Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Begäran om
tecknande
av lokalt kollektivavtal

Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Svar på begäran om
tecknande av lokalt
kollektivavtal

Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Centralt avtal Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Förhandling inleds Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Lokalt kollektivavtal Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Anvisning till lokalt
kollektivavtal

Anvisning N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Verksamhetsområde
HR
Process
Stridsåtgärder vid
avtalslöst tillstånd enligt
Kommunalt huvudavtal

Beskrivning
Arbetsgivarens och fackliga organisationers rätt att använda stridsåtgärder. Exempelvis strejk eller lockout under avtalslöst
tillstånd.
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Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekret
e ss
N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning
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Information om varsel om
stridsåtgärder lämnas av
SKL SKR

– Vägran att
arbeta
mertid/övertid

– Vägra att utföra resor
i arbetet utanför
ordinarie arbetstid

– Nyanställningsblockad

– Ikraftträdande

Meddelande N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Konfliknytt och
Arbetsgivarnytt
från SKL SKR

Dokumentation av
arbetsgivarens åtgärder
inför och under en konflikt

Utredning N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Anteckningar,
information på
intranät

Tydliggöra vem som är
berörd (avtalsområde)

Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

KS beslut om
förtroendevaldas
arbetsuppgifter vid konflikt

Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Sammanträdes-
protokoll

Beslut om tillfälliga
ändringar av
arbetsuppgifter eller
förflyttning enl 11§ MBL

Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år* Återkallande och
ändring av
delegation
Återföring av
utanordningsuppdr
ag
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Teckningsrätt för
postgiro/bankgiro
Ansvar ligger hos
delegerande chef.

Förhandling om
skyddsarbete enligt 11 §
MBL

Protokoll N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Lokal tvisteförhandling ang
(Brott mot varselregel)
(Stridsåtgärds lovlighet)

Förhandlingsframs
tällan
Protokoll

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Lockout
Att avsiktligt inskränka den
egna verksamheten

AG:s begäran om
att vidta lockout
till SKL

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Beslut från SKL om lockout Beslut från SKL N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Dispens att undanta
arbetstagare från
strejkbeslut

Överläggning N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Undantag från lockout
beslut

Förvaltningsledni
ngsbeslut

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Samhällsfarlig stridsåtgärd Förhandling N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Strejk N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Verksamhetsområd
e
HR
Process
Medarbetetarsamtal

Chef har samtal med medarbetare,

medarbetaren får ett exemplar av

chefens exemplar sparas i Winlas.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallr
a Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Utvecklingssamtal Anteckning N/J S Adato Winlas D Gallras vid
anställningens
upphörande

Uppföljningssamtal Anteckning N/J S Adato Winlas D Gallras vid
anställningens
upphörande

Lönesamtalsamtal Anteckning N/J S Adato Winlas D Gallras vid
anställningens
upphörande

Medarbetarsamtal Chef har samtal med medarbetare, medarbetaren får ett exemplar av chefens exemplar sparas i Adato.

Utvecklingssamtal Anteckning N/J S Adato D Gallras vid
anställningens
upphörande

Uppföljningssamtal Anteckning N/J S Adato D Gallras vid
anställningens
upphörande
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Lönesamtalsamtal Anteckning N/J S Adato D Gallras vid
anställningens
upphörande

Verksamhetsområd
e
HR
Process
Hantering av bisyssla

Beskrivning
Medarbetare anmäler bisyssla och arbetsgivare beslutar om tillåten/otillåten bisyssla.

Verksamhetssystem: Winlas

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallr
a Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan om bisyssla Ansökan N S Winlas D Gallras vid
anställningens
upphörande

Beslut Beslut N S Winlas D Gallras vid
anställningens
upphörande

Verksamhetsområde
HR

Beskrivning
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Process
Utredning
organisatoriskt och
social arbetsmiljö
Åtgärder vid anmälan
om kränkande
särbehandling

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska förebygga, utreda och riskbedöma så att medarbetare inte utsätts för
kränkande särbehandling eller trakasserier. Medarbetare har ansvar att anmäla om någon blir utsatt och vara aktiva i
arbetsmiljöarbetet.

Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan inkommer Anmälan J D Public 360 D Bevaras

Utredning Utredning J D Public 360 P/D Bevaras Efter utredningen
sker en muntlig
kommunicering
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Verksamhetsområde
HR
Process
Åtgärder
vid
arbetsskad
a

Beskrivning
En arbetstagare anmäler arbetsskada eller ett tillbud. Händelsen utreds gör att förebygga liknande händelser i framtiden.

Verksamhetssystem: KIA

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Arbetsskadeanmälan Anmälan N S KIA och i
personalakt

P/D B

Tillbudsanmälan Anmälan N S KIA D B

Anmälan till
Försäkringskassa

Anmälan J S KIA P/D B

Anmälan till
försäkringsbolag

Anmälan N S KIA P/D B

Arbetsskadeanmälan
till arbetsmiljöverket

Anmälan N S KIA och i
personakt

P/D B

Commented [BA3]: När till slutarkiv?
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Arbetsskadeutredning Utredning N S KIA och i
personakt

P/D B
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Verksamhetsområde
HR
Process
Löneöversynsprocesse
n

Beskrivning
Processen beskriver kommunens hantering kring översyn av löner.

Verksamhetssystem: Public 360

Registrator registrerar ärenden. Handläggaren registrerar övriga handlingar.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Centralt avtal Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Lokalt avtal Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Avstämning/analys Sammanställnin
g

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Överläggning Mötesantecknin
g

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Lönekartläggning Sammanställnin
g

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Timlöner/Anvisning

Anvisning Anvisning N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Ferielöner

Anvisning Anvisning N D Public 360 P/D B Efter 5 år*.

Verksamhetsområde
HR

Beskrivning
Processens syfte är att visa vilken administration som omgärdar tidsbegränsade anställningar kortare än tre månader, vanligtvis
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Process månadsanställningar.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

Tidsbegränsade
anställningar kortare än
tre månader Handlingarna förvaras i närarkiv på HR-enheten.

Verksamhetssystem: Personec, KIA

Lagrum: Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Handläggaren hanterar hela ärendet genom verksamhetssystem.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anställningsavtal Avtal N S I personalakt P B 2 år efter
avslutad
anställning

Arbetsskadeanmälninga
r

Anmälan N S KIA D B Sekretess i
undantagsfall.

Registerutdrag Registerutdrag J S I närarkivet. P Gallras vid
inaktualitet.

Sjukfrånvaroanmälan Anmälan N S Personec D Gallras vid
inaktualitet.

Sekretessavtal Avtal N S I närarkivet. P Gallras två
år efter
avslutad
anställning.

(Bilaga till samtliga
dokumenthanterings
planer)
Skall föras till
introduktionsmappe
n.

Hygienrutiner Avtal N S I närarkivet. P Gallras vid
inaktualitet.
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Verksamhetsområde
Bemanning
Process
Tidsbegränsade
anställningar,
intermittent

Beskrivning
Intermittent personal anställs.

Vid anställning begärs handlingar in från sökanden och avtal skrivs under.

Verksamhetssystem: Timecare pool,,Timecare planering, One note, Winlas

Förvaring av handlingar sker i närarkiv på anställningsenheten.

Aktivitet Dokument Sekrete
ss N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallr
a Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan inkommer Ansökan N S Närarkiv P/D Gallras vid
inaktualite
t

Ansökan görs
via webformulär
och skrivs ut på
papper

Ansökan avvisas Meddelande N S Onenote G Gallras vid
inaktualitet

Sökanden får
besked per
mail eller
telefonsamtal

Anställningsavtal
Anställning sker

Avtal N S Närarkiv P Gallras 2 år
efter
avslutad
anställning

Hygienrutiner Avtal N S Närarkiv/Winl
as

P/D Gallras 2 år
efter
avslutad
anställning

Gåvor, testamenten
och andra
affärstransaktioner

Avtal N S Närarkiv/Winl
as

P/D Gallras 2 år
efter
avslutad
anställning

Commented [BA4]: Vart ska denna process? Ute på
enheterna? Cathrine Hellström Rosenlöf kan veta hur
det ska vara.

Commented [BA5R5]: Timanställningar som
förvaras uti verksamhet.

Commented [BA6R5]: Björn tar detta och
stämmer. Gäller alla verksamheter! Anställningsavtal på
papper signeras. Finns ej digitalt. Men hygien, sekretess
i winlas eventuellt.
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Sekretessavtal Avtal N S Närarkiv/Winl
as

P/D Gallras 2 år
efter
avslutad
anställning
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Betyg Betyg N S Närarkiv P Gallras 2 år
efter
avslutad
anställning

Registerutdrag ur
belastningsregistret

Registerutdrag N S Närarkiv P Gallras
vid
avslutad
anställnin
g

Nytt
registerutdrag
begärs in en
till två gånger
om
åtet

Underlag till
anställningsavtal

N S Närarkiv D/P Gallras
vid
avslutad
anställning

Verksamhetsområde
HR
Process
Månadsavlönade
Tillsvidareanställning
eller tidsbegränsade
anställningar
överstigande 3
månader

Beskrivning
Processens syfte är att visa vilken administration som omgärdar en tillsvidareanställning eller tidsbegränsade anställningar
överstigande 3 månader.

Verksamhetssystem: Personec

Lagrum: Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Lagen om arbetstagarens rätt till ledighet och utbildning. Lag
1982:80 om anställningsskydd (LAS), Lag om offentlig anställning + fler lagar

Handläggaren hanterar hela ärendet genom verksamhetssystem.
Aktivitet Dokument

(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning
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Anställningsavtal Avtal N S Personakt P B 2 år efter
avgång.

Personuppgifter,
telefonnummer,
adress, m.m. ej
sekretess annat än i
särskilda fall.
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Ansökan samt bilagor Ansökan N S Personakt P B 2 år efter
avgång.

Arbetsskadeanmälning
a r

Anmälan N S KIA D B 2 år efter
avgång.

Kan
innehålla
sekretess i
undantagsfall
.

Avgångsbegäran Avgångsbegäran N S Personakt P B 2 år efter
avgång.

Tjänstgöringsbetyg,
upprättas vid begäran

Betyg N S Personakt P B 2 år efter
avgång.

Bilavtal Avtal N S Personakt P
Förvars på papper

B 2 år efter
avgång.

Sekretessavtal Avtal N S Personakt P Gallras två år
efter avgång.

Hygienrutiner Avtal N S Personakt P Gallras två år
efter avgång.

Gåvor, testamenten
och andra
transaktioner inom
Trygghet och stöd

Avtal N S Personakt P Gallras två år
efter avgång

Godkänd bisyssla Anmälan N S Personakt Winlas P B
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Yrkeslegitimation Intyg N S Personakt Winlas P B För lärarna finns ett
register separat

Registerutdrag Registerutdra

g

J S Personakt P Gallras två
år efter
avgång.

Anmäls till KS som
delegationsbeslut

Beslut om
avgångsvederlag –
Överenskommelse

Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Verksamhetsområde
Lönehantering
Process 
Löneutbetalnings
- processen

Beskrivning
Processens syfte är att visa den administration som omgärdar löneutbetalningsprocessen (däribland semestrar och 

tjänstledigheter). Hanteras av SOLTAK

Verksamhetssystem: Personec

Lagrum: Utsökningsbalken (1981:774 7 kap), Semesterlagen (1977:480), Lag om allmän försäkring (1962:381), Lag om 
arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (1974:981), Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, 
Bokföringslagen (1999:1078).

Handläggaren hanterar hela ärendet genom verksamhetssystem.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

En månadsrapport 
upprättas 

Rapport N S Personec D Gallras efter
två år.

En timrapport upprättas Rapport N S Personec/Närarki
v

P/D B

Semesteransökan Ansökan N S Personec D B Gallras efter
två år.

Sjuk- och friskanmälan Anmälan N S Personec D B Gallras vid
inaktualitet.

Chef attesterar.

Läkarintygskopia Intyg J S Adato D Gallras vid
inaktualitet.

Ansökan om lagstadgad
ledighet

Ansökan N S Personec D B Gallras efter
två år.

Ansökan om ej 
lagstadgad ledighet
kortare än 6 månader.

Ansökan N S Personec D B Gallras 
efter två år.

Hanteras 
av 
SOLTAK

Semesterväxling Ansökan N S Personec/Närarki
v

P/D Gallras vid
inaktualitet.

Hanteras av
SOLTAK

Reseräkning Attest N S Personec D Gallras efter
två år.

Hanteras av
SOLTAK

Reseräkning utrikes Attest N S Personec/Närarki
v

D/P B

Bilersättningar
- körjournal
- parkeringskvitton
- trängselskattkvitton 

Attest N S Personec D B/Gallras 
efter 7 år
Gallras 
efter 10 år.

Körjournal 
förvaras 
hos chef, 
uppgifterna 
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75

/körjourna 
l/parkeringskvitton/trän
gselskattkvitton.

registreras 
i Personec.
Hanteras 
av 
SOLTAK
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76

Begäran om 
arbetgsgivarintyg 
Arbetsgivarintyg

Intyg N S Solklart Närarkiv D Digitalt Gallras vid
inaktualitet.

Hanteras 
av 
SOLTAK

Arvode och
omkostnadsersättningar

Utbetalningsunderl
ag

J S Solklart/Närarkiv P/D Papper B Gallras efter
två år.

Hanteras 
av 
SOLTAK

Sammanträdesersättnin
g

Utbetalningsunderl
ag

N S Troman/Persone
c/Närarkiv

P/D Papper B/Gallras efter
två år.

Hanteras 
av 
SOLTAK

AMOS Beslut särskild
högriskskydd

Beslut N S Solklart/Närarkiv P/D Papper Gallras vid
inaktualitet

Hanteras 
av 
SOLTAK

Kontrolluppgifter Verifikation N S Personec D Digitalt Gallras efter
10 år

Hanteras 
av 
SOLTAK

Skattebeslut/jämkningsb
eslut

Beslut N S Personec D Digitalt Gallras vid
inaktualitet.

Hanteras 
av 
SOLTAK

Införselbeslut Beslut N S Personakt P Papper Gallras vid
inaktualitet.

Hanteras 
av 
SOLTAK

Omprövningsbeslut,
skatteredovisning.

Beslut N S Personec/Närarki
v

P/D Digitalt Gallras vid
inaktualitet.

Hanteras 
av 
SOLTAK
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Verksamhetsområde
Lön
Process
Pensionsadministration

Beskrivning
Processen beskriver administrationen som omgärdar hanteringen av pensionsadministration.

Handläggaren hanterar hela ärendet genom verksamhetssystem.
Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Pensionsbrev Beslut N S Personakt P. B 2 år efter 
avgång.

Pensionsutbetalningar Betalningsunderl
a g

N S KPA D Förvaras digitalt B Gamla utbetalningar
– 
pappersform i 
närarkiv. Nya 
utbetalningar 
–
KPA.

Godkännande av 
pensionsberäkning

Beslut N S Personakt P B 2 år efter 
avgång.

Finns just nu i
Excel-dokument 
hos handläggare, 
bör hanteras i 
enlighet med vad 
som anges i 
dokumenthanterings
planen.

Ansökan om förmån 
enligt pensionspolicy

Ansökan N S Personakt P B 2 år efter 
avgång
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Beslut om förmån 
enligt pensionspolicy

Beslut N S Personakt P B 2 år efter 
avgång
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Verksamhetsområd
e
HR
Process
Rekrytering

Beskrivning
Processens syfte är att säkerställa ett enhetligt och korrekt förfarande vid rekrytering av personal. 

Verksamhetssystem: Personec, Public 360, Varbi Visma

Registrator lägger upp ärendet i diariet. Annonsering sker genom Varbi. Annonsunderlag skickas till HR-enheten för publicering på 
Offentliga jobb. Annonsunderlag samt förteckning över vem som sökt tjänst registreras i diariet av handläggare på HR-enheten.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Annonsering av ledig 
tjänst på Varbi 
Offentliga jobb.

Annons N D Varbi Visma 
recruit

D B
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Ansökningshandlinga
r inkommer

Ansökan N S Personakt, Varbi 
Visma recruit, 
och public 360
(se anmärkning)

P/D B/G 
(se
anmärkning)

Ansökningshandling 
ar från individer som 
inte tilldelats tjänst 
förvaras i Varbi 
Visma recruit i 2 år.

Ansökningshandling 
ar samt bilagor 
bevaras enbart för 
den som tilldelas 
tjänst (i 
personakten) övriga 
gallras vid 
inaktualitet.

I P 360 sparas 
annons, lista på 
sökande samt den 
anställdes 
ansökningshandling
a
r.

Tillsättningsbeslut 
upprättas.

Beslut N D Public 360 P B Efter 5 år* Skall skrivas under 
av behörig 
befattningshavare. 
(Se över hur 
blanketten om 
tillsättningsbeslutet 
kan skrivas under 
och placeras i
ärendet)

Lista på sökande
upprättas

Sammanställning N D Public 360 D B Efter 5 år
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Ansökningshandlinga
r från den som blir
anställd

Ansökningshandli 
ngar

N D Public 360 D B Efter 5 år

Verksamhetsområd
e
Feriearbeten
Process
Feriearbeten

Beskrivning

Kungälvs kommun erbjuder ungdomar 16-19 år feriearbeten. Tre olika typer av feriearbete erbjuds:
• Inom kommunens olika verksamheter
•Mentorsjobb, med föreningsplacering
• Inom näringslivet

Dokumentation kring feriearbeten sker i Aditro och i Sharepoint. Vid rapportering till politik och förvaltningsledning används Public 360, 
avtal registreras i Public 360.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
P = Papper 
D = Digitalt

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Politiken fattar beslut 
om verksamheten

Styrdokument N D Public 360 D B Efter 5 år*

Samverkansavtal 
med arbetsgivare 
skrivs – Interna och 
externa

Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Interna 
rutinbeskrivningar 
upprättas

Styrdokument N S Sharepoint D Gallras vid 
inakuallitet

Arbetsordning/ 
processbeskrivning

Rekryteringsprocesse
n startar
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Annonsering av ledig 
tjänst på Offentliga 
jobb.

Annons N S Aditro D Gallras vid 
inaktuallitet

Ansökningshandlinga
r inkommer till 
Offentliga jobb.

Ansökan N S Aditro D Gallras vid 
inaktualitet.

.

Beslut om tillsättning 
av tjänst fattas, 
feriearbetaren
meddelas per e-post

Skrivelse N S Outlook D Gallras vid 
inaktualitet.

Arbetstagaren fyller i 
blankett om 
skattejämkning och
om utbetalning av lön

Blanketter lämnas till lön/SOLTAK

Ungdom fyller i 
tidrapport AVA

Se lönutbetalningsprocessen, blanketten lämnas till lön/SOLTAK

Fråga från ungdom Skrivelse N S Outlook D Gallras vid 
inakuallitet

Fråga från extern 
arbetsgivare om hur 
sommarjobb 
fungerar

Skrivelse N S Outlook D Gallras vid 
inakuallitet

Arbetsgivare 
inkommer 
med förfrågan

Ansökan N D Public 360 P/D Efter 5 år*

Kallelser 
styrgruppsmöten

Kallelse N S Sharepoint D Gallras vid 
inakuallitet
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Protokoll från 
styrgruppsmöten

Protokoll N S Sharepoint

Redovisning 
av projektet 
startar

Tjänsteutlåtande N D Public 360 P/D Efter 5 år*

Ärendet 
föredras/antecknas 
i KS

Beslut N D Public 360 P/D Efter 5 år*
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Säkerhet

Verksamhetsområd
e
Säkerhetsskydd
Process
Säkerhetsprövning

Beskrivning
Syftet med personalsäkerhet är att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där 
de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är 
säkerhetskänslig.
Personalsäkerhet ska också säkerställa att de personer som deltar i säkerhetskänsligverksamhet har tillräcklig kunskap om 
säkerhetsskydd.

Verksamhetssystem: Public 360

Förvaring av handlingar sker i säkerhetsakriv

Lagrum: Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd (PMFS 2019:2)

Aktivitet Dokument Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

CV inkommer CV J D Säkerhetsarki
v

P B Efter 5 år

Enkät om 
självskattning
upprättas

Enkät J D Säkerhetsakri
v

P B D Efter 5 år

Säkerhetsintervju
genomförs

Utredning J D Säkerhetsakri
v

P B D Efter 5 år

Registerkontroll
begärs

Anmälan J D Säkerhetsarki
v

P B D Efter 5 år

Mottagningsbevis Kvittens N D Säkerhetsarki
v

P B Efter 5 år

Registerkontroll
inkommer

Utredning J D Säkerhetsarki
v

P B D Efter 5 år
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Beslut om 
godkännande 
av
placering fattas

Beslut N D Säkerhetsakri
v

D/P B D Efter 5 år
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Registrering i 
behörighetsförtecknin 
g

Register J S Säkerhetsakri
v

B P B G, 10 år - Behöriga att ta 
del av 
säkerhetsklassa
de handlingar i 
nivå 
konfidentiellt 
eller högre ska 
antecknas i 
behörighetsregis
t
er

Beslut om 
upphävande av 
godkännande fattas

Beslut N D Säkerhetsarki
v

D/P B D Efter 5 år Genomförs vid 
anställningens 
upphörande 
alternativt om 
personen inte 
längre anses
tillförlitlig

Avslutande 
säkerhetsprövnings
samtal

Anteckning J D Säkerhetsarki
v

P D Efter 5 år

Anmälan om
upphörande skickas

Anmälan N D Säkerhetsakri
v

D/P B D Efter 5 år
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Verksamhetsområd
e
Säkerhetsskydd
Process
Säkerhetsskyddsanal
ys

Beskrivning
Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och 
dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. 
Säkerhetsskyddsanalys kan upprättas för kommunen som helhet eller för specifika verksamheter.

Verksamhetssystem: Public 360

Förvaring av handlingar sker i säkerhetsakriv

Lagrum: Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd (PMFS 2019:2)

Aktivitet Dokument Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Säkerhetsskyddsanal
ys
upprättas

Utredning J D Säkerhetsakri
v

P D Efter 5 år

Särskild 
säkerhetsskyddsbed
ömning

Utredning J D Säkerhetsarki
v

P B Efter 5 år

Säkerhetsskyddsplan 
upprättas

Utredning J D Säkerhetsarki
v

P B Efter 5 år

Befattningsanalys Beslut J D Säkerhetsarki
v

P B Efter 5 år Beslut om 
placering av 
anställningar i 
säkerhetsklass
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Verksamhetsområde
Säkerhet
Process
Polisanmälningar

Beskrivning
Kommunen är målsägande i anmälda brott, exempelvis skadegörelse, inbrott, stöld m.m.

Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=
P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Polisanmälan görs 
skriftligen

Anmälan N D Public 360 D Gallras efter 2 
år

Kopia av
polisanmälan
inkommer till
kommunen

Anmälan N D Public 360 D Gallras efter 2 
år

Polisen fattar beslut
om att ärendet ska
avskrivas

Beslut N D Public 360 D Gallras efter 2 
år

Verksamhetsområd
e
Säkerhet
Process
Försäkring

Beskrivning
Kommunen upphandlar en försäkringsförmedlare som ansvarar för upphandlingen av kommunens försäkringar. Detta medför att 
kommunen är försäkrad utifrån aktuellt behov.

Aktivitet Dokument Sekrete
ss N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=
P 
Digitalt=D

Bevara/gallr
a Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Försäkringsavtal Avtal N D Public 360 P B 5 år efter 
avslutat ärende

Försäkringsbrev Avtal N D Public 360 P B 5 år efter 
avslutat ärende
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Förnyelseuppgifter Underlag N D Public 360 P B 5 år efter 

avslutat ärende

Verksamhetsområd
e
Säkerhet
Process
Väktarrapporter

Beskrivning

Upphandlat väktarbolag inkommer via epost med rapporter angående genomförda väktartillsyner.

Aktivitet Dokument Sekrete
ss N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=
P 
Digitalt=D

Bevara/gallr
a Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Väktarrapport Rapport N S Sharepoint D G efter två år

Verksamhetsområd
e
Säkerhet
Process
Brottsförebyggande 
arbete

 Beskrivning

Brottsförebyggande arbete syftar till att minska, begränsa eller eliminera brottslighet och dess skadeverkningar. Det 
brottsförebyggande arbetet i kommunen delas in i två delar: social respektive och situationell brottsprevention.

Lokal lägesbild tas fram av olika funktioner I förvaltningen samt andra aktörer I civilsamhället. Lägesbilden sammanställs av 
säkerhetsenheten och skickas till polisen som kompletterar med sin lägesbild. Den totala lägesbilden kompletteras också med 
lägesbild från Ale kommun och den skickas ut till berörda intressenter.

Aktivitet Dokument Sekrete
ss N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=
P 
Digitalt=D

Bevara/gallr
a Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Veckolägesbild som 
skickas till polisen

Rapport N S Sharepoint D G vid 
inaktualitet

Sammanställd 
veckolägesbild från 
polisen

Rapport N S Sharepoint D G efter 10 år
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Verksamhetsområde
Säkerhetssamordning

Process
Styrel el

Beskrivning

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer 
och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell 
förbrukningsfrånkoppling.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallr
a Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Energimyndigheten via 
länsstyrelsen begär in 
uppgifter om vilka 
elanvändare som är 
prioriterade inom 
kommunens 

Begäran N S Säkerhetsarkiv 
Outlook

USB Gallras vid 
inaktuallitet

Tom excellfil
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geografiska område (var 
4 år)

Information från
länsstyrelsen

Meddelande N D Sharepoint/Närar
kiv

P/D B Efter 5 år*

Myndigheter som har 
verksamhet inom 
kommunens gränser 
skickar information till 
kommunen om deras
prioriteringar

Sammanställn
in g

J S Outlook D Gallras vid 
inaktuallitet

Informationen
sammanställs

Sammanställn
in g

J S Närarkiv 
Ipad/USB-sticka

USB Gallras vid
inaktuallitet

USB-stickan 
förvaras i 
kassaskåp

Informationen lämnas 
skickas till
elbolag

Sammanställn
in g

J S USB-sticka D - - -

Elbolagen lämnar 
skickar tillbaka namn på 
ledningar till
kommunen

Sammanställn
in g

J S Närarkiv USB-
sticka

USB D

Information om 
elledningar förs in 
i
sammanställning

Sammanställn
in g

J S Närarkiv USB-
sticka

USB D

Kommunen 
skickar 
informationen till
länsstyrelsen

Sammanställn
in g

J S Närarkiv USB-
sticka

USB D

Mottagningsbevis
inkommer

Kvittens N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Informationsärende till
politiken

Tjänsteutlåtan
de 

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Beslut gällande 
Informationsärende till
politiken

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Kommunkansli

Verksamhetsområde
Kommunkansli
Process
Arkiv och registratur

Beskrivning
Kanslienheten ger stöd och service till kommunledning och politik i frågor gällande dokument-/ärendehantering och juridik 
såväl som annat, som i förlängningen skall bidra till delaktighet för kommuninvånarna i den demokratiska processen.

Kommunövergripande processer gäller även andra sektorer.

Kommunen ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det 
man söker. Registraturen diarieför allmänna handlingar och levererar dem till kommunens slutarkiv där de ska förvaras för all 
framtid.

Lagrum: Arkivlagen (1990:782), Arkivreglemente (KKFS2012:2), Arkivförordningen (1991:446) Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Säkerhetsskyddslagen (2018:585), Säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658), och dataskyddsförordningen (GDPR).
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Verksamhetssystem: Visual arkiv, Public 360, Winess

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Postlista expedieras varje 
dag

Register N S Outlook D Gallras vid 
inaktuallitet

N Skickas till 
prenumeranter 
varje dag

Kungälvs 
kommuns 
författningssamling

Register N D Public 360 D B 5år efter 
avslutat ärende

En gång per år 
fastställs 
registret

Fullmakt för postöppning
Då en ny medarbetare 
anställs i kommunen 
skriver hen på en fullmakt 
som ger registraturen rätt
att öppna hens brev

Fullmakt N S Pärm i 
postrummet

P Gallras då den 
anställa har 
avslutat sin 
anställning i 
Kungälvs kommun

Lista över 
rekommenderade brev
När ett rekommenderat 
brev (rek) inkommer till 
kommunen eller när ett 
rek återsänds för att 
mottagaren inte har 
hämtat ut det skickar 
postleverantören med en 
lista med vilka rek som 
levererats. Registrator 
kontrollerar att alla rek är 
med och signerar 
papperet
om allt stämmer.

Kvittens N S Pärm i 
postrummet

P Gallras efter 6 
månader.

När ett 
rekommenderat 
brev (rek) 
inkommer till 
kommunen eller 
när ett rek 
återsänds för att 
mottagaren inte 
har hämtat ut det 
skickar 
postleverantören 
med en lista med 
vilka rek som 
levererats. 
Registrator 
kontrollerar att 
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alla rek är med 
och signerar 
papperet
om allt stämmer.
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KallelseDe kommungemensamt 
ägda bolagen skickar 
kallelser och protokoll till
kommunen

Protokoll

N S Public 360 D Gallras efter 2 år Registreras 
som fristående 
dokument

Leverans till slutarkiv

Beskrivning: Handlingar från närarkiv/verksamhetssystem förtecknas och levereras till Slutarkiv/eArkiv 

Lagrum: Arkivlagen, Arkivreglemente

Verksamhetssystem: Visual Arkiv, LongTermArchive,

Myndigheternas 
verksamheter 
överlämnar handlingar 
till slutarkivet

Avtal N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat 
ärende

Avtalet kallas för 
reversal

Upprättande av dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning

Förslag till 
dokumenthanteringsplan, 
eller revidering av en
befintlig, upprättas

Styrdokument N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat 
ärende

Förslag till 
arkivbeskrivning, eller 
revidering av en befintlig,
upprättas

Styrdokument N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat 
ärende

Commented [BA7]:  Fortfarande oklart!
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Förslagen behandlas i 
kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat 
ärende

Beslut fattas Beslut N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat 
ärende

Verksamhetsområde
Kommunkansli
Process
Personuppgiftsincident

Anmälan om personuppgiftsincidentupprättas och anmäls i vissa fall till Datainspektionen i enlighet med GDPR

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av
handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematis
k
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till 
slutarkivet

Anmärkning

Anmälan om 
personuppgiftsincident 
upprättas

Anmälan N/J D Public 360 D B 5 år

Personuppgiftsinciden
t beslutas att anmälas 
till Datainspektionen

Beslut N/J D Public 360 D B 5 år

Personuppgiftsincident 
anmäls till 
Datainspektionen

Anmälan N/J D Public 360 D B 5 år Anmäls på 
Datainspektionens 
hemsida i deras
formulär
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Återtagande av anmälan 
om personuppgiftsincident

Skrivelse N/J D Public 360 D B 5 år

Beslut inkommer som fattas 
av Datainspektionen om 
avskrivning eller
uppföljning

Beslut N/J D Public 360 D B 5 år

Verksamhetsområde
Stab
Process
Hantering av 
informationssäkerhetsinci
dent

Beskrivning
Kungälvs kommun har en samlad informationssäkerhetsincidenthantering. Incidenter anmäls till incidentmottagare som gör 
bedömning av allvarlighetsgrad och vid behov fördelar incidenten till åtgärdsansvarig. För ett flertal av kommunens 
verksamheter är incidenter anmälningspliktiga enligt NIS-direktivet, dataskyddsförordningen eller säkerhetsskyddslagen

Verksamhetssystem: Public 360, Outlook

Ärendenamn: Informationssäkerhetsincident – [verksamhetsområde eller system].

Aktivitet Dokument
(benämning av 
handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anmälan om enkelt 
avhjälpt incident inkommer

Anmäl  N S Outlook D G, vid 
inaktualitet

Enkelt avhjälpta 
incidenter 
karaktäriseras av att 
dessa snabbt kan 
avhjälpas med ett 
telefonsamtal eller 
liknande, att det inte 
föreligger 
anmälningsplikt till 
annan myndighet, 
endast ringa påverkan 
på verksamheten samt 
att misstanke om röjd 
sekretess inte föreligger
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Anmälan inkommer Anmälan  N D Public360 D B Efter 5 år

Händelselogg upprättas Register J D Public360 D B Efter 5 år Dokumenterar tagna 
kontakter, genomförda 
åtgärder etc

Anmälan till 
tillsynsmyndighet upprättas

Anmälan J D Public360 D B Efter 5 år Anmälan expedieras till 
CERT-SE/MSB, 
Säkerhetspolisen, 
Integritetsskyddsmyndi
gheten

Registrerade underrättas Skrivelse J/N D Public360 D B Efter 5 år Om 
personuppgiftsincident 
bedöms utgöra hög risk 
ska de berörda 
registrerade personer 
informeras. 

Grundorsaksrapport 
upprättas

Utredning J D Public360 D B Efter 5 år Grundorsaksrapporten 
upprättas efter det att 
incidenten är avhjälpt. 
Den ska utreda orsaken 
till incidenten samt 
rekommendera 
åtgärder i syfte att 
förhindra framtida 
incidenter av samma 
slag.

Verksamhetsområde
Kommunkansli
Process
Begäran om registerutdrag

Person begär ut registerutdrag, rättelse, eller radering av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Commented [BA8]:  Ny rad läggs till när 
Personuppgifts- och säkerhetsincidenterna läggs ihop.
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Aktivitet Dokument 

(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematis
k
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till 
slutarkivet

Anmärkning

Begäran om registerutdrag Begäran N/J D Public 360 P/D B 5 år

Svar innehållandes 
registerutdrag från aktuella 
enheter på kommunen
samlas in

Sammanställning N/J D Public 360 D B 5 år

Registerutdrag skickas till 
den registrerade

Registerutdrag N/J D Public 360 D B 5 år
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Mottagningsbevis 
inkommer för skickade 
handlingar

Mottagningsbevis N D Public 360 P B 5 år

Begäran om radering eller 
rättelse av personuppgifter

Begäran N/J D Public 360 D B 5 år

Bekräftelse på att radering 
eller rättelse har skett 
kommuniceras ut till den
registrerade

Skrivelse N/J D Public 360 D B 5 år

Verksamhetsområde

Process

Beskrivning 
Processen beskriver Kungälvs kommuns rutin vid rapportering om missförhållanden enligt visselblåsarlagen (2021:890). 
Enligt bestämmelser i visselblåsarlagen ska det finnas intern rapporteringskanal för rapportering och uppföljning av 
missförhållanden. Kommunstyrelsen har beslutat om en riktlinje Visselblåsarlagen – Intern rapporteringskanal (KS2021/1546) 
som beskriver hanteringen av inrapporterade missförhållanden. Den interna rapporteringskanalen är gemensam för 
kommunen och dess helägda bolag, handlingar som angår bolagen hanteras i enlighet med respektive bolags 
dokumenthanteringsplan.

Ärendehanteringen sker i tjänsten Whistlelink och rapporterade missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen diarieförs 
även i Public360.

Verksamhetssystem: Whistlelink och Public360

Ärendenamn: Anmälan om missförhållanden enligt visselblåsarlagen 
Aktivitet Dokument

(benämning av 
handling)

Sekrete
ss
N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Inkommen anmälan om 
missförhållande som 
bedöms falla utanför 
lagen 

Anmälan
Tjänsteanteckning
Protokoll

J/N S Whistlelink D G 2 år efter inkommen 
anmälan
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Ställningstagande 
överlämna/avsluta 
ärende som bedöms falla 
utanför lagen

Tjänsteanteckning J/N S Whistlelink D G 2 år efter inkommen 
anmälan

Inkommen anmälan om 
missförhållande som 
omfattas av lagen

Anmälan
Tjänsteanteckning
Protokoll

J/N S/D Whistlelink/
Public360

D B 5 år efter 
avslutat ärende

Bekräftelse till 
visselblåsaren

Mottagnings-
bekräftelse

J/N S/D Whistlelink/
Public360

D B 5 år efter 
avslutat ärende

Utredning av anmälan Rapport med 
underlag

J/N D Public360 D B 5 år efter 
avslutat ärende

Återkoppling till 
visselblåsaren

Återkoppling J/N S/D Whistlelink/P
ublic360

D B 5 år efter 
avslutat ärende

Överlämnande av 
ärendet till 
kommunstyrelsen för 
beslut

Tjänsteskrivelse/
rapport

J/N D Public360 D B 5 år efter 
avslutat ärende

Kommunstyrelsen fattar 
beslut

Protokoll J/N D Public360 D B 5 år efter 
avslutat ärende

Årlig uppföljning av 
inkomna anmälningar

Rapport N D Public360 D B 5 år efter 
avslutat ärende

Commented [LD9]:  Hur ska gallringsfristen se ut 
för de ärenden som diarieförs i P360? Ska dessa gallras i 
Whistlelink efter återkoppling till visselblåsaren eller är 
det en enklare hantering att samtliga ärenden i 
Whistlelink gallras 2 år efter avslutat ärende?
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Verksamhetsområde
Kommunkansli
Process
Nämndadministration

Beskrivning
Kanslienheten ger stöd och service till kommunledning och politik i frågor gällande dokument-/ärendehantering och juridik 
såväl som annat, som i förlängningen skall komma medborgarna till del i den demokratiska processen. Processen som 
beskrivs nedan är administration nämndadministration. Processen för administration kring kommunfullmäktiges beredningar 
ska se likadan ut.

Samlingsärenden för kallelser och protokoll makuleras (gallras) då de avslutas vid ny mandatperiod. Fysiska protokoll levereras 
till kommunarkivet i pappersform en gång per år.

ÖN och SMN har möteshandlingar på papper. 

Verksamhetssystem: Public 360, Troman First Agenda e-Meetings 

Lagrum: Kommunallagen

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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Förberedelse 
inför 
sammanträde

Mötesbok N/J S Public 360 D G N Makuleras

Kallelse produceras Föredragningslista N S Public 360 D G N Sparas i ett 
samlingsärende 
per 
mandatperiod/ins 
tans, skrivs inte 
ut på papper till
arkivet - vr

Kallelse sammanställs, 
inkl
möteshandlingar

Kallelse N/J S Sharepoint/
eMeetings 
First 
Agenda

D G N

Digital signering Protokoll N/J S Adobe D G N Gallras direkt 
efter att protokoll 
registreras i 
Public 360

Kungörelse produceras Kungörelse N S Sharepoint D G N Endast KF

Protokoll produceras Protokoll N/J S Public 360 P/D B Efter 3 år

Reservationer och
anteckningar

Yttrande N D Public 360 P/D B Efter 3 år

Sammanställning av
delegationsbeslut

Delegationslistor N/J S Public 360 P/D G N Hanteras olika i 
olika nämnder

Meddelande 
om kungörelse

Kungörelse N D Public 360 P/D B J Hanteras av 
bygglovsadminist
r atör

Motion

Motion inkommer Motion N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Motionen remitteras Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Motionen besvaras Tjänsteutlåtande/
beredningsskrivels

N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*
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e

Förslag till beslut Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*
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Beslut Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Interpellation

Interpellation lämnas in Interpellation N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Interpellation besvaras Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Valärenden

Avsägelse lämnas in Avsägelse N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Avsägelse behandlas Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Beslut om fyllnadsval från
länsstyrelsen inkommer

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Politikens årshjul
Ett förslag till 
sammanträdestider 
skrivs
fram

Tjänsteutlåtande N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Sammanträdestiderna
fastställs

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Övriga politiska dokument

Beredningsskrivels
e

N D Public 360 P/D B Efter 3 årPolitiskt dokument som 
inte är en motion eller 
interpellation eller
avsägelse

Skrivelse från
förtroendevalda

N D Public 360 P/D B Efter 3 år
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Partistöd

Inkommande
redovisningar

Redovisning N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Beslut fattas om
fördelning

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Utbetalning - Se ekonomi-enhetens dokplan

Kommunrevisionens 
processer
Beslut om ansvarsfrihet 
Hanteras i tre stycken 
samlingsärenden per år, 
förutom separata 
ärenden för 
kommunalförbund och 
stiftelser.

Rapport N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Diarieförs i KRKR gör 
granskningsrapporter 
och
revisionsberättelser

Utlåtande N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Diarieförs i KR

Granskningsrapporter 
och revisionsberättelser 
lämnas
till KF

Rapport, UtlåtandeN D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Diarieförs i KS

Nämnderna, 
kommunalförbund och
bolagen svarar på ev 
eventuell kritik

Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Diarieförs i KS

KF fattar beslut om 
ansvarsfrihet för 
kommunalförbund
nämnderna och bolagen

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år
Efter 5 år*

Diarieförs i KS
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Övriga dokument KR

Förslag om granskning
inkommer

Skrivelse N D Public 360 P/D B Efter 3 år

Efter 5 år*
Beslut fattas om vad som
ska granskas

Beslut N D Public 360 P/D B Efter 3 år

Efter 5 år*
Granskningsrapport 
med utlåtande 
upprättas och skickas 
till kommunstyrelsen för
yttrande

Utlåtande N D Public 360 P/D B Efter 3 år

Efter 5 år*
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Verksamhetsområde
Förvaltningsövergripande 
processer
Process 
Kommunstyrelsen 
svarar på remisser från 
andra
myndigheter

Beskrivning
Vissa inkomna handlingar genererar processer som hanteras likadant i alla sektorer. Exempel på sådana processer är svar på 
remitterade departementspromemorior (Ds) och statens offentliga utredningar (SOU).

Ärendenamn: Remiss av utredningens/promemorians namn (SOU/Ds:201X:XX)

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Remiss inkommer Remiss N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Förvaltningen ger förslag 
på ett svar på remissen

Tjänsteutlåtande N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

BeslutPolitiken beslutar om ett 
svar

Remissvar

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Verksamhetsområde
Kommunkansliet
Process
Länsstyrelsens 
Integritetsmyndighetens 
beslut om 
kameraövervakning

Beskrivning
Tillstånd för kameraövervakning hos Integritetsmyndigheten

Remiss från länsstyrelsen om kameraövervakning 

Verksamhetssystem: Public 360

Lagrum: Kamerabevakningslag (2018:1200)

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Remiss kommer in Remiss N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat ärende

Kommunen svarar på
Remissen Ansökan om 
tillstånd

Beslut Ansökan N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat ärende

Delegationsbeslutet
redovisas till KS

Beslut N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat ärende

Beslut från länsstyrelsen 
inkommer till kommunen
för kännedom Beslut från 
Integritetsmyndigheten

Beslut N D Public 360 D B 5 år efter 
avslutat 
ärende

Rättstidsprövning Beskrivning
Då ett myndighetsbeslut överklagas sker alltid en bedömning om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har inte överklagandet 
kommit in i rätt tid skrivs ett avslagsbeslut.

Lagrum: Lag om beräkning av lagstadgad tid (1930:173)

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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förvaring
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Överklagande inkommer Överklagande N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat ärende

Bedömning om 
överklagan har kommit in 
i rätt tid, överklagan 
skickas till
högre instans

Skrivelse N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat 
ärende

Om inte överklagan har 
kommit in i rätt tid:
avvisningsbeslut skrivs

Beslut N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat 
ärende

Delegationsbeslutet
redovisas till nämnd

Beslut N D Public 360 P/D B 5 år efter
avslutat ärende

Verksamhetsområde
Kommunkansliet
Process
Begäran om utlämning av 
handling

Beskrivning

Nedan finns två processer som skiljer sig åt i dokumenthanteringen. Den förstnämnda gäller hanteringen vid en begäran om 
allmän handling och utlämning, som inte efterföljs av ett avslagsbeslut. Den andra processen hänför sig till när den som begär 
handling inte
har fått ta del av handlingen i sin helhet, och därefter begär ett överklagbart beslut.

Lagrum: TF, OSL Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Begäran om allmän 
handling inkommer

Begäran N S Outlook, 
närarkiv

P/D Gallras i samband 
med att 
handlingarna har
lämnats ut

En första prövning görs, 
svar skickas per brev 
eller e-post

Skrivelse N S Outlook,
närarkiv

P/D Gallras i samband
med att

Den första
prövningen görs
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handlingarna har
lämnats ut

av handläggare
eller registrator

Process
Avslagsbeslut fattas om 
att inte lämna ut handling 
i sin helhet

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Begäran om allmän 
handling

Begäran N D Public 360 D/G Bevaras

En första prövning görs, 
svar skickas per brev 
eller e-post

Skrivelse N S Public 360, 
myndighete 
ns 
verksamhet
sregister

P/D Bevaras Den första 
prövningen 
görs av 
handläggare 
eller registrator

Beslut fattas Beslut N S Public 360, 
myndighete 
ns 
verksamhet
sregister

P/D Bevaras Vid avslag 
registreras 
begäran samt 
begäran om 
överklagningsbar
t beslut

Överklagan inkommer Överklagan N S Public 
360, 
mydighete
n 
sverksamh
e
tsregister

D Bevaras

Begäran om yttrande 
inkommer

Begäran 
om 
yttrande

N S Public 
360, 
mydighete
n 
sverksamh

D Bevaras
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e
tsregister
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Svar på yttrande Yttrande N S Public 
360, 
mydighete
n 
sverksamh
e
tsregister

D Bevaras

Avgörande från 
förvaltningsdomstol 
domstol inkommer

Avgörande N S Public 
360, 
mydighete
n 
sverksamh
e
tsregister

D Bevaras

Verksamhetsområd
e
Kansli
Process 
Utbetalning 
av arvoden

Beskrivning
Arvode betalas ut till förtroendevalda för närvarande vid sammanträden. 

Verksamhetssystem/ register: Troman / Förtroendemannaregistret

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Närvarolista 
sammanträden

Närvarolista N S Troman D G Närvaro tas vid 
sammanträde 
och fylls i online 
via Troman av 
sekreterare.
Underlag för arvode
gallras efter 10 år.
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Utbetalning 
av arvoden

Underlag N S Närarkiv 
stadshuset/ 
Troman

P/D G Pappersblankett 
fylls i av 
förtroendevald, 
pappersblankett
skannas och 
skickas



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

117

till Soltak. Underlag 
för arvode gallras 
efter 10 år.

Verksamhetsområde
Kommunövergripande
Process
Synpunktshantering

Beskrivning
Medborgare eller företag inkommer med synpunkter på kommunens verksamhet. 

Verksamhetssystem: Public 360/Artvise

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

En synpunkt inkommer Skrivelse J/N S/D Public 
360/Artvise 
Närarkiv

P/D B/G Diarieförda 
handlingar 
levereras till 
slutarkiv, fem år 
efter att ärendet 
påbörjats

Var 
synpunkten 
ska registreras 
bedöms olika i 
fall till fall

Sekretess 
kan 
förekomma i

Ett svar skrivs Skrivelse J/N S/D Public 
360/Artvise 
Närarkiv

P/D B/G Diarieförda 
handlingar 
levereras till 
slutarkiv, fem år 
efter att ärendet 
påbörjats

Var 
synpunkten 
ska registreras 
bedöms olika i 
fall till fall

Sekretess 
kan 
förekomma.
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Verksamhetsområde
Kommunövergripande
Process
Externa bidrag, projekt

Beskrivning
Kommunen söker externa bidrag för olika ändamål. 

Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallr
a Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Information om 
tillgängligt stöd som 
finns att söka 
inkommer

Meddelande N S Public 360 D Gallras 
efter två år

Registreras som 
fristående 
dokument

Delegationsbesl
ut
Tjänsteutlåtand
e

Kommunen fattar 
beslut om eventuell 
ansökan

Beslut

N D I Public 360 P/D B

Ett internt 
projektdirektiv/beskriv
ning upprättas

Tjänsteutlåtand
e

N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*

Ansökan skickas ut till
extern organisation

Ansökan N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*

Beslut från extern
organisation inkommer

Beslut N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*

Kommunens 
överenskommelse 
med
samarbetspartners

Avtal N D I Public 360 P/D B Efter 5 år* Partnerskapsavtal 
(Oftast inom ramen 
för EU)

Projektet 
genomförs, 
dokumenteras och
redovisas

Rapporter N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Extern kommunikation Annons N S Kommunens
hemsida

D G Gallras vid 
inaktualitet

Under projektets 
genomförande förs
mötesanteckningar

Mötesantecknin 
gar

N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*

Projektet
slutrapporteras

Rapport N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*

Regional samverkan - 
utvecklingsprocesser
Initiativ till förnyade
samverkansformer tas

Tjänsteutlåtand
e

N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*

Beslut tas i
kommunstyrelsen

Beslut N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*

Avtal/överenskommels
e upprättas

Avtal N D I Public 360 P/D B Efter 5 år*

Verksamhetsområde
Säkerhetssamordning

Process
Elprioritering

Beskrivning

Kommunens säkerhetssamordning består av arbete med säkerhetsskydd. 

Verksamhetssystem: Public 360, Excel

Lagrum: Säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

120

Energimyndigheten via 
länsstyrelsen begär in 
uppgifter om vilka 
elanvändare som är 
prioriterade inom 
kommunens 
geografiska område 
(var 4 år)

Begäran N S Outlook D Gallras vid 
inaktuallitet

Tom excellfil

Information från
länsstyrelsen

Meddelande N D Närarkiv P/D B Efter 5 år*

Myndigheter som har 
verksamhet inom 
kommunens gränser 
skickar information till 
kommunen om deras
prioriteringar

Sammanställni
n g

J S Outlook D Gallras vid 
inaktuallitet

Informationen
sammanställs

Sammanställni
n g

J S I-pad/USB-sticka D Gallras vid
inaktuallitet

USB-stickan 
förvaras i 
kassaskåp

Informationen skickas till
elbolag

Sammanställni
n g

J S USB-sticka D - - -

Elbolagen skickar 
tillbaka namn på 
ledningar till
kommunen

Sammanställni
n g

J S USB-sticka D

Information om 
elledningar förs in i
sammanställning

Sammanställni
n g

J S USB-sticka D

Kommunen skickar 
informationen till
länsstyrelsen

Sammanställni
n g

J S USB-sticka D

Mottagningsbevis
inkommer

Kvittens N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Tjänsteutlåtand
e

N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Informationsärende till
politiken

Beslut

Placering i 
säkerhetsklass

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Begäran om 
registerutdrag 
skickas till 
Säkerhetspolisen

Begäran J D Public 360 D B Efter 5 år

Registerutdrag 
från 
Säkerhetspolise
n

Utdrag J D Public 360 P/D B Efter 5 år Sekretess enligt 35 
kap 1 § 3 p OSL
förekommer

Protokoll från 
säkerhetsintervju 
upprättas

Protokoll J D Public 360 D B Efter 5 år Sekretess enligt 35 
kap 1 § 3 p OSL
förekommer

Beslut tas om 
säkerhetsklassning

Beslut J D Public 360 D B Efter 5 år

S

Särskild händelse Vissa händelser som ligger utanför det löpande säkerhetsarbetet kan klassas som särskilda händelser. Det kan handla om bilbränder, 
översvämningar etc. Information om dessa händelser bör dokumenteras.
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Dokument Sekretess Registrering Förvaring Medium/format Bevara/gallra Till slutarkivet Anmärkning
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(benämning 
av handling)

N=Nej 
J=Ja

D=Diarieförs 
S=Systematisk
förvaring

Papper=P 
Digitalt=D

Bevaras=B 
Gallras=G

Information inkommer Meddelande J/N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Polisanmälningar Kommunen är målsägande i anmälda brott, exempelvis skadegörelse, inbrott, stöld m.m.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Kopia av 
polisanmälan 
inkommer till
kommunen

Anmälan N S Public 360 D Gallras efter 2 
år

Polisen fattar beslut 
om att ärendet ska
avskrivas

Beslut N S Public 360 D Gallras efter 2 
år
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Sä

Verksamhetsområde
Kommunkansliet
Process
Administration kring 
rådens sammanträden

Kungälvs kommun har flera råd.

Råden skall vara remissorgan till kommunstyrelsen i olika frågor som berör dessa intressen.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Styrdokument som styr 
rådens verksamhet

Styrdokument N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat ärende

Förberedelse inför 
sammanträde

Mötesbok N S Public 360 D G N Makuleras

Kallelse produceras Föredragningslista N S Public 360 D G N Sparas i ett 
samlingsärende 
per 
mandatperiod/ins
tans

Kallelse sammanställs, 
inkl möteshandlingar

Kallelse N/J S Sharepoint/ 
eMeetings 
First 
Agenda

D G N
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Kungörelse produceras Anslag N S Filarea 

Sharepoint
D G N

Protokoll skapas Protokoll N/J S Public 360, 
närarkiv

P/D B Efter 3 år Sparas i ett 
samlingsärende 
per
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mandatperiod/ins 
tans

Reservationer och 
anteckningar

Yttrande N D Public 360 P/D B Efter 5 år*
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Verksamhetsområde 
Kommunkansliet
Process
Administration kring 
rådens sammanträden

Kungälvs kommun har flera råd.

Råden skall vara remissorgan till kommunstyrelsen i olika frågor som berör dessa intressen.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Styrdokument som styr 
rådens verksamhet

Styrdokument N D Public 360 P/D B 5 år efter 
avslutat ärende

Förberedelse inför 
sammanträde

Mötesbok N S Public 360 D G N Makuleras

Kallelse produceras Föredragningslista N S Public 360 D G N Sparas i ett 
samlingsärende 
per 
mandatperiod/ins
tans

Kallelse sammanställs, 
inkl möteshandlingar

Kallelse N/J S Sharepoint/ 
eMeetings 
First 
Agenda

D G N

Kungörelse produceras Anslag N S Filarea 
Sharepoint

D G N

Protokoll skapas Protokoll N/J S Public 360, 
närarkiv

P/D B Efter 3 år Sparas i ett 
samlingsärende 
per

Verksamhetsområde 
Kommunkansliet
Process
Posom

POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande, är en del av kommunens krisberedskap vid olyckor och katastrofer. Vid större 
och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Kungälvs kommuns geografiska område, ska 
kommunen kunna säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. Detta görs genom en POSOM-grupp. POSOM-gruppen 
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är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen och underställd kommunens krisledningsgrupp vid extraordinära händelser. 
 
Lagrum: Socialtjänstlagen 2 kap. 2§, Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av handling)

Sekrete
ss 
N=Nej 
J=Ja

Registrerin
g 
D=Diarieförs 
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Möten Mötes-
anteckningar N S 

Närarkiv
 

P/D G Nej Vid inaktualitet

Lagring av uppgifter till 
krispärmar. Främst lokal- 
och kontaktuppgifter

Sammanställning N S Närarkiv  
 

P/D G  Nej Vid inaktualitet

Verksamhets-
berättelse 

Rapport N D  Public 360 D B 5 år  

Krisanteckningar Sammanställning J/N D Public 360 D B 5 år
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Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för överförmyndarverksamheten

Organisation och verksamhet
Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal nämnd.
Överförmyndarnämnden i Kungälvs kommun bildades 1976 och bestod ursprungligen av fem ledamöter och fem ersättare. Antalet ledamöter i 
den ursprungliga överförmyndarnämnden motsvarade då det antal överförmyndare som fanns vid kommunsammanslagningen 1971.

Överförmyndarnämnden består idag av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden sammanträder vanligtvis vid elva tillfällen per år, 
med uppehåll under juli månad. Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och dess verksamhet regleras i huvudsak i 
föräldrabalk (1949:381), lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, förmynderskapsförordning (1995:379), samt Kommunallag 
(2017:725), Förvaltningslag (2017:900) och Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över samtliga 
godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap (inklusive föräldrar) i Kungälvs kommun, dessa kallas sammanfattningsvis ställföreträdarskap. 
Överförmyndarnämnden ska granska ställföreträdarnas verksamhet med ledning av redovisningshandlingar samt andra handlingar och 
uppgifter som inkommer till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden fattar även beslut i ett antal frågor rörande ställföreträdarskapen, 
till exempel i frågor där ställföreträdaren behöver samtycke från nämnden för att få genomföra en åtgärd för sin huvudmans/den omyndiges 
räkning.

Överförmyndarnämnden har delegerat stora delar av beslutsrätten till överförmyndarverksamheten. Överförmyndarverksamheten är 
tjänstemannaorganisationen som har i uppdrag att på delegation av överförmyndarnämnden genomföra stora delar av nämndens uppgifter. 
Överförmyndarverksamheten har mycket kontakt med allmänheten via telefon, post och e-post, samt personliga besök. Under delar av året 
hanteras extra mycket inkommande handlingar, framför allt under perioden januari till och med april. Detta beror på att redovisningshandlingar i 
godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap årligen ska lämnas före innan den 1 mars. Överförmyndarverksamheten handlägger ett stort 
antal ärenden per år och handläggningen ställer höga krav på noggrannhet och sekretess då det ofta rör sig om känsliga frågor som kan 
inkräkta på enskilds personliga integritet. Handläggningen rör ofta enskilds ekonomiska förhållanden.

Register, förteckningar och verksamhetssystem

För att hantera överförmyndarverksamhetens ärenden och handlingar finns verksamhetssystemen Wärna GO (personärenden) samt Public 360 
(personärenden samt ärenden som inte hör till personakter). Handlingar som finns i pappersform förvaras i överförmyndarverksamhetens 
närarkiv, i Centrala ärenderegistreringens närarkiv alternativt kommunens centralarkiv, beroende på typ av handling.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

130
Överförmyndarverksamheten har två kategorier av handlingar som förvaras i Public 360.

1. Inkomna och upprättade handlingar som inte hör till ett individärende – handlingar som rör verksamheten. Det kan röra sig om 
styrdokument, rapporter till länsstyrelsen mm. Dessa handlingar ska bevaras.

2. Tjänsteutlåtande med bilagor och beslut som tillhör individärende och som behandlas av nämnden. Dessa finns i 360 endast för 
nämndsadministrationens skull och gallras ur systemet vid inaktuallitet. Se processen för nämndsadministration under 
kommunkansliet. Registrator makulerar ärendena i systemet vid avslut.

Att ärendehanteringssystemet Public 360 används som ett verktyg för nämndsadministration och inte som ordinarie diarium för ÖNs handlingar 
gör att det blir avbrott i löpnummerserien i sluarkivet, då vissa ärenden gallras och vissa bevaras. Det kan tillexempel i ÖN-diariet i slutarkivet 
finnas en lucka mellan ÖN2017/10 och 2017/25. Dessa ärenden har då gallrats, men handlingarna kan återfinnas i individakten.

Endast ett fåtal handlingar bevaras i centralarkivet, merparten gallras i enlighet med dokumenthanteringsplan. Under pågående ärende förvaras 
samtliga handlingar i ärendet i överförmyndarverksamhetens närarkiv samt i Wärna GO. De handlingar som behandlats i 
överförmyndarnämnden förvaras i Public 360 samt Centrala ärenderegistreringens närarkiv i enlighet med dokumenthanteringsplanerna för 
nämndadministration under kanslienheten.
Utöver ovanstående verksamhetssystem används också FB Webb (inhämtande av personuppgifter, exempelvis folkbokföringsadress) 
och RiskGuardian Suite (kreditupplysning) i tillsynsverksamheten.

ÖN-VR: ett register på handlingar som inte ska bevaras för all framtid, men som ändå måste registreras eftersom de tillhör ärenden som kan 
innehålla delegationsbeslut eller tjänsteutlåtanden som ska till politiken för behandling. Öns handlingar som ska bevaras ska bevaras i 
personakt

Personärenden
Register över personärenden hos överförmyndarverksamheten förs i verksamhetssystemet Wärna. Ärenden är organiserade i separata 
personakter och det finns flertalet sätt att söka fram en specifik akt. Exempelvis kan man i Wärna söka på personnummer, födelsedatum, för- 
och/ eller efternamn eller del av för-/efternamn. Samtliga ärendehandlingar förvaras i pappersform under pågående ärende i 
överförmyndarnämndens närarkiv. Akterna sorteras efter personnummer och ärendehandlingar i respektive akt sorteras efter diarienummer.
I de fall då överförmyndarnämnden inte delegerat handläggningen till tjänsteman på överförmyndarverksamheten nyttjas Public 360 för 
diarieföring av handlingar i den specifika frågan (typiskt sett tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamheten, bilagor till 
tjänsteskrivelse, samt beslutsprotokoll från nämnden). I dessa fall diarieförs samma handlingar i både Public 360 och i Wärna. Handlingarna 
förvaras dock i pappersform endast i personakten i överförmyndarverksamhetens närarkiv. Protokoll från överförmyndarnämndens 
sammanträden förvaras i enlighet med dokumenthanteringsplanerna för nämndsadministration under kanslienheten. Kopia av protokoll förvaras 
i personakten.

Fram till den 1 juni 2012 fördes ett manuellt register över handlingar på ett dagboksblad (i pappersform) som förvarades i respektive personakt. 
Från och med april 2012 dokumenteras alla relevanta uppgifter som lämnas muntligen till överförmyndarverksamheten i en tjänsteanteckning 
som registreras både i Wärna och i pappersform i personakten. Tjänsteanteckning i journalform förekommer även från tidigare datum, men är 
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då inte registrerade med diarienummer. Något som är speciellt med handlingar som förvaras hos överförmyndarverksamheten är att dessa i 
vissa fall ska skickas till annan överförmyndarnämnd (i annan kommun), varpå handlingarna inte längre finns att söka i Kungälvs kommun, trots 
att de upprättats/inkommit i Kungälvs kommun. Detta beror på att överförmyndarnämnden/överförmyndaren i en kommun förlorar sin behörighet 
att utöva tillsyn i ett specifikt ärende om huvudmannen/den omyndige folkbokförs i annan kommun (för ensamkommande barn gäller 
vistelseadressen i stället för folkbokföringsadressen). 

När överförmyndarverksamheten får kännedom om att huvudman/omyndig folkbokförts i annan kommun (när det gäller ensamkommande barn; 
bytt vistelseadress till annan kommun) ska överförmyndarverksamheten lämna över alla handlingar i ärendet till behörig kommuns 
överförmyndarnämnd/överförmyndare. I dessa fall bevaras dock det följebrev där det finns uppgift om vilken kommuns 
överförmyndarnämnd/överförmyndare som tagit över ärendet, samt bevis om att denna kommun mottagit akten, varför det även långt efter 
överflyttningen går att spåra till vilken kommun akten skickats.

En annan speciell hantering av handlingar gäller de verifikat/underlag som ställföreträdare lämnar in för att styrka uppgift i redovisningshandling. 
Redovisningshandlingen diarieförs i respektive personakt men verifikaten diarieförs inte. Verifikaten förvaras dock tillfälligt i 
överförmyndarverksamhetens närarkiv tillsammans med redovisningshandlingen i avvaktan på att granskning av redovisningshandlingen sker. 
Redovisningshandlingarna, och verifikaten, förvaras under denna tid inte i respektive personakt utan på separat plats i närarkivet. Efter avslutad 
granskning skickas samtliga verifikat i original tillbaka till ställföreträdaren. Kopior av vissa verifikat förvaras tillsammans med 
redovisningshandlingen i personakt efter avslutad granskning.

Handling som inte tillhör personärende diarieförs i Public 360. I övrigt är handlingar som inte tillhör personärenden till största delen inte belagda 
med sekretess. Handlingar som avser utredning av ställföreträdares lämplighet för att ta uppdrag enligt föräldrabalken förvaras systematiskt 
ordnat i pärmar.
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Upplysningar om allmänna handlingar
Allmänheten kan inte själv göra sökningar i kommunens diarium. För att få upplysningar om sökingångar kan arkivredogörare för 
överförmyndarverksamheten kontaktas.

Inskränkningar i tillgängligheten
För ärenden enligt föräldrabalk (1949:381) eller lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn gäller sekretess hos 
överförmyndarnämnden. Sekretessen gäller uppgift om den enskildes personliga eller ekonomiska förhållande och dessa uppgifter får endast 
röjas om det står klart att den enskilde inte kommer lida skada eller men. Sekretessen omfattar även ställföreträdare. Bestämmelsen finns i OSL 
32 kapitlet 4 §. En omyndig som har fyllt 16 år och den som har god man eller förvaltare har dock rätt att ta del av handlingar som rör det egna 
ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndarverksamheten. Också den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar har 
denna rätt. Detta regleras i FB 16 kapitlet 7 §.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

133



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

134



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

135



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

136



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

137



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

138

Kopior av 
arbetsbeslut 
till 
ställföreträdar
e, huvudman 
och 
utanordning

J D Närarkiv/ Wärna 
GO

P/D G

Överklagan 
av 
arvodesbeslut

J D Närakriv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Vid omprövning eller 
rättelse diarieförs 
och behålls 
originalhandling, i 
övriga fall skickas 
original vidare till 
tingsrätten (efter 
rättidsprövning) och 
kopia av överklagan 
diarieförs och
förvaras i akten.

Påminnelse J D Närkarkiv/
Wärna GO 
Filarean

P/D G

Anmodan J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G
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Beslut om ny tid 
för ingivande av 
årsräkning/sluträk
ning

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Meddelande om 
granskning

J D Närarkiv/ Wärna 
GO

P/D G

Anmodan J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Tjänsteskrivelse 
till 
överförmyndarnä
mnden

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean 
/Public 360

P/D G

Föreläggande 
(kopia)

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Original i nämndens 
protokoll, se 
dokumenthanterings 
plan för 
nämndadministration
.

Delgivningsbevis/
mottagningsbevis

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Ansökan till 
tingsrätt 
om
utdömande

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Vitesprocess

Tingsrättens 
beslut

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Beslut J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Befrielse eller 
förenklad form av 
redovisning:
årsräkning/sluträkning

Bevis om spärr av 
tillgångar

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Samtycke till 
rättshandling

Ansökan J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean 

P/D G Ansökan om 
samtycke enligt 14 
kapitlet
föräldrabalken
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Yttrande från
huvudman

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G
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Yttrande från
anhörig

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Underlag J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Värdeutlåtande, 
köpekontrakt, offert,
affärsplan m.m.

Överförmyndarver 
ksamhetens 
beslut
i samtyckesfrågor

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Tjänsteskrivelse 
till 
överförmyndarnä
mnden

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean / 
Public 360

P/D G

Överförmyndarnä 
mndens beslut i 
samtyckesfrågor 
(kopia)

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Original i nämndens 
protokoll, se 
dokumenthanterings 
plan för 
nämndadministration
.

Redovisning 
efter genomförd 
åtgärd i enlighet 
med beslut

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Transaktionskvitten
s er, 
likvidavräkning, 
lagfart, bevis om 
köp av 
fondandelar/aktier
m.m.

Påminnelse J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Begäran om
komplettering

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Komplettering J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Kontroll av 
dödsbo/bodelning

Redogörelse för 
hinder mot skifte

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Original till behörig 
mottagare efter att 
akten avslutats.
Kopia sparas i



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

142

närarkiv under 
gallringsfristen.

Beslut om ny tid 
för ingivande av
handlingar

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Anmodan om
bodelning/skifte

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Framställning till
tingsrätt

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Arvskifte 
originalhandling

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

En kopia sparas här, 
original återsänds. 
efter stämpling och 
underskrift till
ställföreträdare

Bodelning, kopia J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Original återsänds 
till
ställföreträdare

Avtal om 
samlevnad i 
oskiftat 
dödsbo,
kopia

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Original återsänds 
till ställföreträdaren

Beslut om 
samtycke till 
bodelning/arvskift 
e/avtal

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Vid samtycke till 
bodelning/ 
arvskifte/ avtal 
lämnas detta på
handlingen.

Redovisning 
av utbetalning 
från dödsbo till
huvudman

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Underrättelse om 
granskningsanmä
r
kning

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G
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Yttrande 
angående 
granskningsanmä
r
kning

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Anmärkning mot
förvaltningen

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G
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Begäran om 
yttrande

J D Närarkiv/ Wärna 
GO

P/D G

Begäran om 
läkarintyg

J D Närarkiv/ Wärna 
GO

P/D G

Yttranden J D Närarkiv/ Wärna 
GO

P/D G

Årlig granskning av 
förvaltarskap enligt 5 
§ 
förmynderskapsförord
ningen 

Påminnelser om 
yttranden/läkarint
yg

J D Närarkiv/ Wärna 
GO

P/D G
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Beslut om 
upphörande

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Då huvudman 
avlider, eller 
omyndig fyller 18 år 
upphör 
ställföreträdarskapet 
utan särskilt beslut.
Om huvudman/ 
omyndig folkbokförs 
i annan kommun blir 
denna kommun 
behörig att ta över 
ärendet varpå det 
avslutas och alla 
handlingar 
översänds
till behörig kommun.

Underlag som 
visar ändrad 
folkbokföringsadr
ess

J D Närarkiv/ Wärna 
GO

P/D G

Följebrev 
angående 
ärendets
avslutande, kopia

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Avslut av akt

Delgivningsbevis/
mottagningsbevis

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

146



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

147

Verksamhetsområde
Överförmyndarverksamheten
Process
Tillsyn över förmyndarskap

Beskrivning
Avser förmynderskap där förälder/föräldrar är förmyndare.
För förordnade förmyndare, se ovan under processen ”Förordnade ställföreträdare”.

Aktivitet Dokumen
t 
(benämni
n g av
handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring Medium/for 
mat

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Förtecknin 
g över 
egendom

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Kopia åter till 
ställföreträdaren 
efter granskning 
enligt 
förmyndarskaps- 
förordningen § 3.
Original till behörig 
mottagare efter 
ärendets 
avslutande. Kopia 
sparas i närarkiv 
under
gallringsfristen.

Följebrev, 
överflyttnin 
g från 
annan
kommun

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Ärendet initieras

Nämndprot 
okoll, kopia

J Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G Original i nämndens 
protokoll, se 
dokumenthanterings
plan för
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nämndadministration
.

Gåvobrev J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G Original åter till 
förmyndaren, 
kopia diarieförs.

Bouppteck 
ning

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G

Testament
e

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G Eventuellt original 
åter till behörig 
ställföreträdare, 
kopia
diarieförs i akten.

Meddeland 
e om 
utbetalning 
till n
omyndige

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G Försäkringar, 
brottsskadeersättnin
g
, arv etc.

Meddeland 
e om 
arvsavståe
n
de

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G

Meddeland 
e om 
särskild 
överförmyn
darkontroll

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G

Ansökan 
rörande 
förvärv av 
fast 
egendom, 
inklusive 
bilagor

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO

P/D G



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

149
Meddeland
e om att 
den 
omyndige 
försats i 
skuld

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO

P/D G

Anmäla
n om att 
barns
egendom

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G Om lämnas utan 
åtgärd: akt kvarstår 
och avslutas då den
omyndige fyllt 18 år.
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inte står 
under 
betryggan
d e 
förvaltning

Kopia av anmälan 
skickas till behörig 
mottagare vid avslut 
av akt. Original 
förvaras i närarkiv
under 
gallringsfristen.

Underrättel
ser

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Om lämnas utan 
åtgärd: akt kvarstår 
och avslutas då den
omyndige fyllt 18 år. 

Begäran 
om 
yttrande

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Kopia av anmälan 
skickas till behörig 
mottagare vid avslut 
av akt. Original 
förvaras i närarkiv
under 
gallringsfristen.

Anmälan om att barns
egendom inte står under 
betryggand e förvaltning

Yttranden J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Registrering Se ovan beskrivning 
av registrering vid 
tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.

Granskning av 
tillgångsförteckning

Se ovan beskrivning 
av granskning av 
tillgångsförteckning 
vid tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten och Kommunkansliet

151
Granskning av 
årsräkning/sluträkning

Se ovan beskrivning 
av granskning av 
årsräkning/sluträknin 
g vid tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.

Utdrag från 
Rikspolisst
y relsen

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D GUtredning

Uppgift 
från 
socialregist
r et 
socialtjänst
ens register

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G
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Kredituppl 
ysning/ 
uppgift från 
KFM

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G

Vitesprocess Se ovan beskrivning 
av vitesprocess vid 
tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.

Befrielse eller förenklad form 
av redovisning: 
årsräkning/sluträkning

Se ovan 
beskrivning av 
befrielse eller 
förenklad form av 
redovisning vid 
tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.

Upphörande av 
överförmyndarkontroll 
(kontrollerad förvaltning) och 
särskild
överförmyndarkontroll

Beslut J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Fri förfoganderätt till 
bankmedel

Beslut J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Skärpande föreskrifter Beslut J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Samtycke till rättshandling Ansökan J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G Ansökan om 
samtycke/tillstånd 
enligt 13 kapitlet
föräldrabalken
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Yttrande 
från 
omyndig 
16

J D Närarkiv/ 
Wärna 
GO 
Filarean

P/D G Eventuellt yttrande 
från omyndig 
yngre än 16 år 
hanteras på
samma sätt.
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år eller 
äldre

Övriga 
handlingar 
gällande 
ansökan 
om 
samtycke 
till 
rättshandli
n
g

Se ovan beskrivning 
av samtycke till 
rättshandling vid 
tillsyn över 
förordnade 
ställföreträdare.

Kontroll av 
dödsbo/bodelning

Se ovan 
beskrivning av 
kontroll av 
dödsbo/bodelning 
vid tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.

Avslut av akt Se ovan beskrivning 
av avslut av akt vid 
tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.
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Verksamhetsområde
Överförmyndarverksamheten
Process
Tillsyn över gode män för 
ensamkommande barn

Beskrivning
God man för ensamkommande barn är en förordnad ställföreträdare. Ärende gällande ensamkommande barn skiljer sig 
dock i vissa avseenden från övriga ärenden gällande förordnade ställföreträdare och beskrivs därför som en separat 
process.

Aktivitet Dokumen
t 
(benämni
n g av
handling)

Sekretes
s N=Nej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring Medium/fo 
rmat

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansöka
n om 
god 
man

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D GÄrendet initieras

Informatio 
n om 
behov av
god man

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Följebrev, 
överflyttnin 
g från 
annan
kommun

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Registrering Se ovan beskrivning 
av registrering vid 
tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.

Utredning Yttranden J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Skrivelser/ 
korrespond
ens 

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Med innehåll av 
ringa betydelse.
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Åtagande/
s amtycke 
till 
förordnand 
e

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G

Beslut om 
anordnand
e

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Överförmy 
ndarnämnd 
ens beslut 
om att dels 
entlediga 
ställföreträ
d are samt 
förordna ny 
ställföreträ
d
are (byte)

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Rekrytering av 
ställföreträdare

Se ovan beskrivning 
av rekrytering av 
ställföreträdare vid 
tillsyn över 
förordnade
ställföreträdare.

Klagomål avseende 
ställföreträdare

Se ovan beskrivning 
av klagomål 
avseende 
ställföreträdare vid 
tillsyn av förordnade 
ställföreträdare
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Granskning av 
tillgångsförteckning

Se ovan beskrivning 
av granskning av 
tillgångsförteckning 
vid tillsyn över 
förordnade 
ställföreträdare.
Kopia efter 
granskning 
lämnas
dock inte till god
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man för 
ensamkommande 
barn.

Halvårsred 
ovisning/sl 
utredovisni 
ng

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Originalhandling till 
behörig mottagare 
efter ärendet 
avslutats. Kopia 
sparas i närarkiv
under 
gallringsfristen.

Verifikation 
er till 
halvårsred
o visning/ 
slutredovis
ning

J Närarkiv P/D Saldobesked, 
depåförteckning
, intyg om 
överlämnande 
av medel till den
omyndige etc.

Checklista/ 
granskning
s protokoll

J Närarkiv P/D G Biläggs 
halvårsredovisning/sl 
utredovisning.

Arvodesbe
s lut

J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean

P/D G Ett ex. till 
ställföreträdare, ett 
ex. till kommunens
lönekontor.

Granskning av förenklad 
redovisning (redovisning och 
redogörelse per halvår)

Kopior av 
arbetsbesl
ut till 
ställföreträ
dare och 
utanordnin
g

J D Närarkiv/ Wärna 
GO

P/D G Lägg till 
kommentar som 
finns där uppe

Beslut av nämnden i ärende 
gällande ensamkommande 
barn, kopia

Beslut J D Närarkiv/ Wärna 
GO Filarean 

P/D G Original i nämndens 
protokoll, se 
dokumenthanterings 
plan för 
nämndadministration
.
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Underrättel
se om 
permanent 
eller 
tillfälligt 
uppehållstil
lstånd

J D Närarkiv/ Wärna 
GO 

P/D B Se även ovan 
beskrivning av 
avslut av akt vid 
tillsyn över

Avslut av akt

Besked om 
att barn har 
avvikit

J D Närarkiv/ Wärna 
GO 

P/D B
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förordnade 
ställföreträdare.

Verksamhetsområde
Överförmyndarverksamheten
Process
Övriga processer hos 
överförmyndarnämnden

Beskrivning
Det förekommer även andra processer än tillsyn över förmyndare, gode män för ensamkommande barn och övriga 
förordnade ställföreträdare.

Aktivitet Dokument 
(benämning 
av
handling)

Sekr
etes
s 
N=N
ej 
J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Aktiviteter ej kopplade till 
personärenden

Övriga inkomna 
och upprättade 
handlingar utan 
koppling till 
personakt

N D Public 360 P/D B Efter 5 år Efter 
4 år

Till exempel 
handlingar gällande 
Länsstyrelsens 
tillsyn, 
underrättelser till 
Länsstyrelsen och 
andra.

Förelägganden N D Närarkiv/ 
Wärna GO 

P/D G

Redovisning 
från 
fullmaktshavare

N D Närarkiv/ 
Wärna GO 

P/D G

Framtidsfullmakter

Yttranden N D Närarkiv/ 
Wärna GO 

P/D G

Beslut att 
framtidsfullmakt 

 N D Närarkiv/ 
Wärna GO 

P/D G
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helt eller delvis 
inte längre får 
brukas
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Arkivbeskrivning för sektor Bildning och Lärande

Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för
verksamhet, hur myndigheten hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är organiserad.
Beskrivningen är ett viktigt komplement till dokumenthanteringsplanen, då den bidrar med en bakgrund till hur organisationen av
verksamheten uppkom. Bakgrundsbeskrivningen kan vara till hjälp då man söker efter handlingar som inkommit och upprättats långt
bak i tiden, eftersom myndigheter ofta omorganiseras och verksamheter förändras över tid. Letar man efter en handling som
upprättades i ett ärende för över tio år sedan kanske man vet vad ärendet handlade om men man vet kanske inte vad den beslutande
nämnden hette just då. För att hitta handlingen i arkivet måste man veta vad nämnden hette och då kan arkivbeskrivningen vara till
hjälp.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL

Organisation och verksamhet
I Kungälv kommuns arkivreglemente står det att dokumenthanteringsplanen redovisas sektorsvis i en gemensam förvaltningsorganisation.
Arkivmyndigheten har rätt att besluta om sektorernas dokumenthanteringsplaner samt om en gemensam dokumenthanteringsplan för
handlingstyper som är av generell eller övergripande karaktär för hela Kungälvs kommun. Kommunstyrelsen som är arkivmyndighet får
tillexempel besluta om hur handlingar som tillhör sociala myndighetsnämnden förvaras och arkiveras. I dokumenthanteringsplanen som hör till
denna arkivbeskrivning redovisas processer för både före detta kommunledningssektorn och för enheterna under Internt verksamhetsstöd,
eftersom processerna finns kvar i förvaltningen, oberoende av var de ligger organisatoriskt. Då alla sektorer har uppdaterat sina
dokumenthanteringsplaner kommer de att slås ihop till en och samma plan, som uppdateras när det sker förändringar i verksamheten som rör
dokumenthantering. I kommunarkivet var tidigare nämnderna arkivbildare, det betyder att man måste veta vilken nämnd som hade hand om
frågan då man letar efter ärenden från tidigare än år 2017 i slutarkivet. I eArkivet blir sektorerna och verksamhetsområdena arkivbildare.
I Kungälvs kommuns arkivreglemente står det att:
Varje myndighet ska upprätta ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga aktuella allmänna handlingar och som beskriver hur dessa
hanteras, en s.k. dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen ska vara processbaserad och antas, efter godkännande av
arkivmyndigheten, av den myndighet som berörs.

För att dokumenthanteringsplanerna ska kunna fungera i praktiken och spegla hur respektive myndighet faktiskt hanterar sina dokument, ska
respektive plan följas upp för eventuell revidering minst en gång per år och vid omorganisation.

Respektive myndighet beslutar om gallring av sina handlingar i samråd med arkivmyndigheten.

E-arkiv
Under år 2017 påbörjades ett införande av e-arkiv i förvaltningen. E-arkivet är ett system för långtidslagring och kan likställas med det som
tidigare kallats för kommunarkivet. Målet är att de handlingar som inkommer och upprättas hos myndigheten i digital form kommer att levereras
för slutarkivering i digital form. De handlingar som inkommer och upprättas i pappersform kommer att levereras till kommunarkivet på papper,
men det skannas även en kopia som levereras till e-arkivet. De digitala handlingar som inte ska bevaras för all framtid ska gallras i de
verksamhetssystem de ligger i idag. Vilka handlingar som ska bevaras i e-arkiv regleras också i dokumenthanteringsplanen. I
dokumenthanteringsplanen anges det om handlingar förvaras och arkiveras på papper och/eller digitalt.
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Sökingångar i kommunarkivet
Handlingar inkomna eller upprättade tidigare än år 2007 finns sällan scannade till diariesystemet och har därför inte flyttas med till e-
arkivet. I kommunarkivet finns handlingarna sorterade på år, nämnd, diarieplankod och sist löpnummer. Diarieplankoden är en sorts
ämnessortering där t.ex. skolärenden finns under kod 600, fritidsärenden under kod 800 osv. Det är därför viktigt att veta vilken
diarieplankod som ärendet sorterar under då man ska leta i slutarkivet. Från och med år 2013 finns inte diarieförda ärenden sorterade
efter diarieplankod, de är ordnade i löpnummerordning i arkivet.

Efter att Kungälvs kommun omorganiserade sin nämndstruktur med många olika verksamheter under kommunstyrelsen är nämnd inte
en lämplig sökingång då man i framtiden letar efter handlingar i arkivet. Därför redovisas dokumenthanteringsplanera nu per
sektor/verksamhet/process och i framtiden kommer verksamheterna i egenskap av arkivbildare att utgöra en mer övergripande
sökingång.

Register, förteckningar och verksamhetssystem och applikationer
För att hantera ärenden och handlingar på sektorns enheter finns en rad olika verksamhetssystem. I sektorns dokumenthanteringsplan
finns de olika verksamhetssystemen uppräknade, för respektive process, men nedan följer en beskrivning av vad de olika systemen
används till:

Public 360 - Diariesystem/verksamhetssystem
Office 365/Sharepoint – webbaserad filarea främst för arbetsmaterial. Används också för intern kommunikation inom sektor bildning
och lärande.
Intranät – Kommunövergripande system för intern kommunikation.
Winst – verktyg för upphandling/avtal
PMO – (Profdoc Medical Office), elevhälsans journalsystem.
IST Extens – Barn och elevregistreringssystem.
IST Skolbyte
IST skolval
Skola 24 – system för schemaläggning och frånvarohantering.
Elin och KAA – Regionalt elevinformationssystem för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen. Det
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kommunala aktivitetsansvaret hanteras också i detta system.
Agresso – används för fakturahantering
Indesign – används för att göra foldrar och affischer till kommunens kultur och biblioteksevenemang
Filemaker – databasför konsthanteringen, ett register över kommunens konstinnehav
Access – databasför konsthanteringen, ett register över kommunens konstinnehav
BookIT – system för katalogisering, cirkulation och hantering av media.
Medialink – system för automatiserat förvärv av media.
LongTermArchive – system för långtidsförvaring av handlingar/e-arkiv

Unikum – system för bedömning av kunskaper och elevens utveckling
G-suite Google Workspace for Education
Alvis
WizKidZ
Weblib
KIA
DF respons
Inspera – Digitalt provverktyg

Verksamheterna förvarar även handlingar systematiskt i pärmar i närarkiv, se dokumenthanteringsplanen.
En förteckning av allmänna handlingar som hanteras i KS diarium i Public 360 sammanställs varje vecka dag i en postlista som brukar
expedieras på fredagar vid arbetsdagens slut.

En förteckning av de personuppgiftsbehandlingar som förekommer i Bildning och lärande förs också. Kontakta en företrädare för de
relevanta nämnderna eller dataskyddsombudet för mer information om registerförteckningen.

Upplysningar om allmänna handlingar
Allmänheten kan idag själva inte söka i kommunens diarium. För att få upplysning om sökingångar kan ansvarig registrator kontaktas.
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Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess
Det förekommer sekretessuppgifter i handlingar som hanteras på sektorn, i huvudsak elevärenden.

Kontaktpersoner
Det finns personer från de olika verksamheterna som tillhör sektorn som ansvarar för arkivvården i närarkiven. Arkivredogörarna ser till
att det som ska gallras enligt dokumenthanteringsplanen slängs och att det som ska till centralarkivet levereras dit i rätt tid.
Arkivredogörarna ska också vara arkivariens kontaktperson.

Systemägare och systemansvariga ansvarar för att förändringar i de digitala verksamhetssystemen avrapporteras till kommunarkivet

Hantering av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig för Kungälvs kommun är de politiska nämnderna. Läs mer i kommunens integritetspolicy på kommunens
hemsida om hur personuppgifter hanteras: www.kungalv.se. Vid frågor kontakta dataskyddsombud@kungalv.se.

Personuppgiftsansvarig för Kungälvs kommun är de politiska nämnderna. Hur personuppgifter hanteras kan läsas på kommunens
hemsida, där finns även kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud. Kommunens dataskyddsombud är:

-Martin Lindén Björn Alm: Sociala myndighetsnämnden,Lisa Dalqvist: Kommunstyrelsen, Arvodesnämnden,
Valnämnden, Revisionen, Miljö- och byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden

Gallring
I sektorns dokumenthanteringsplan anges vilka dokument som ska gallras och vilka dokument som ska levereras till centralarkivet. I
dokumenthanteringsplanen anges det även när en handling ska gallras eller när den ska levereras till centralarkivet.
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Ordlista
I dokumenthanteringsplanen och i arkivbeskrivningen förekommer begrepp som kan behövas definieras och förklaras.

Arkivbildare - Inte sällan är myndigheters arkiv av praktiska skäl uppdelade på flera arkivbildare med var sin förteckning. Ett exempel på
detta är länsstyrelserna, med sina gamla avdelningar landskansli och landskontor.

Dokumenthanteringsplan – Ett styrdokument som anger hur vi hanterar myndighetens allmänna handlingar

Bevaras – En handling som ska bevaras ska levereras till centralarkiv eller eArkiv och där bevaras för all

framtid Gallras – När en handling slängs/förstörs. Förstörs den i pappersform ska den även förstöras digitalt.

Rensas – När ett ärende avslutas slängs arbetsmaterial som har varit till hjälp under handläggningen

Diarium – En förteckning på myndighetens inkomna och upprättade handlingar

Systematisk förvaring – Handlingar där sekretessbestämmelser är tillämpliga ska registreras. Andra handlingar får hanteras genom
systematisk förvaring utan registrering. Systematisk förvaring kan vara till exempel i pärm eller i en mapp i e-postlåda.

Närarkiv – Enhetens egna arkiv där aktuella ärenden förvaras kan både vara digital- eller pappersform

Centralarkiv – Är detsamma som slutarkivet/kommunarkivet där förtecknade handlingar bevaras för all

framtid

Handling/upptagning - Alla typer av informationsbärare. En handling kan vara ett papper med text, men också en datafil, en databas, mikrofilm,
ljudband eller ett fotografi.

Dokument - Typ av handling, exempelvis en ansökan eller ett beslut.

Förvaring - Anger hur handlingen förvaras.

Medium/Format - Talar om hur informationsbäraren ser ut. Det kan vara papper (P) eller i digital form (D). Andra informationsbärare kan också
förekomma och anges då särskilt.

Anmärkning - Extra information om handlingen och hanteringen av handlingen.
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Dokumentnamn i diariet
Rapport, utredning = utredning

Enkät, frågeformulär = enkät

Protokollsutdrag

Besiktningsprotokoll = Besiktningsprotokoll

Förteckning, sammanställning = sammanställning

Skrivelse

Synpunkt, klagomål, önskemål =

Synpunkt Beslut, delegationsbeslut =

Beslut Anmälan

Ansökan, nominering = Ansökan

Yttrande, utlåtande = Yttrande

Remiss

Föreläggande = Dom -/Beslut –

Begäran = allmän handling endast

Meddelande, för kännedom, promemoria = Meddelande
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Lista över förkortningar

KS – Kommunstyrelsen.

SMN – Sociala myndighetsnämnden.

VR – ett register på handlingar som inte ska bevaras för all framtid, men som ändå måste registreras eftersom de tillhör ärenden som
kan innehålla delegationsbeslut eller tjänsteutlåtanden som ska till politiken för behandling.

BUP – Barn och
ungdomspsykiatrin.

SL – Skollagen (2010:800)

LSS – Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SoL – Socialtjänstlag (2001:453).

KAA – Kommunala aktivitetsansvaret. Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i
kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella
program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
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Dokumenthanteringsplan - Skola

1. Övergripande processer – utbildning

Synpunktshantering
Verksamhetsområde
Bildning och lärande
Process
Synpunktshantering

Beskrivning

Processen beskriver hantering av inkomna och upprättade skrivelser med synpunkter på skolverksamheten. KS eller SMN
diarium. Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Synpunkt inkommer Skrivelse J/N D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Svar på synpunkt
upprättas

Skrivelse J/N D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Eventuell utredning
upprättas

Utredning J/N D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år
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Ekonomisk ersättning till fristående verksamheter och till andra kommuner
Verksamhetsområd
e
Bildning och lärande

Beskrivning

Process
Interkommual
ersättning

Interkommunal ersättning förskola, grundskola, gymnasium

Diarium: KS
Aktivitet Dokument Sekretes

s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Prislista GR upprättas
varje år

Yttrande N D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Elev folkbokförd i
Kungälvs
kommun söker
gymnasieutbildnin
g i annan
kommun. GR
skickar ansökan till
oss

Ansökan J/N D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Kungälvs kommun
yttrar sig i ärendet

Yttrande/beslut J/N D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Verksamhetsområde
Bildning och lärande

Beskrivning
Inackorderingsbidrag – elev får ekonomisk ersättning för studier på annan ort
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Process
Utbetalning av extra
stöd till elever

Diarium SMN

Aktivitet Dokument Sekretess Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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Elev ansöker om
inackorderingsbidrag

Ansökan D Public 360 Digitalt/papper Bevaras 5 år

Intyg om elevens
skolgång inkommer

Intyg D Public 360 Digitalt/papper Bevaras 5 år

Beslut fattas Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Verksamhetsområde
Bildning och lärande
Process
Utbetalning av extra
stöd till elever

Beskrivning

Bidrag för studier vid folkhögskola

Diarium SMN

Aktivitet Dokument Sekretess Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Elev ansöker om
bidrag för studier
på folkhögskola

Ansökan D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Beslut fattas Beslut D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år
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Bidrag till fristående verksamheter

Verksamhetsområde
Bildning och lärande
Process
Bidrag till fristående
utbildningsverksamh
ete
r

Beskrivning

Bidrag till friskolor
Grundbelopp

Diarium SMN

Aktivitet Dokument Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

En friskola ansöker om
att få ersättning för
kostnader för elever

Ansökan J/N D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Beslut om utbetalning
fattas

Beslut J/N D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Verksamhetsområde
Bildning och lärande
Process
Bidrag till fristående
utbildningsverksamh
ete
r

Beskrivning

Bidrag till friskolor
Tilläggsbelopp på grund av särskilda skäl

Diarium SMN
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Aktivitet Dokument Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning
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Friskola ansöker om
tilläggsbelopp

Ansökan J D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Beslut fattas Beslut J D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Verksamhetsområde

Förskola, skola

Process
Grundbelopp
till
fristående
verksamheter

Beskrivning

Grundbelopp

Processen beskriver administration kring utbetalning av bidrag till fristående verksamheter. Förskola eller skola får grundbelopp
utbetalt för hur många elever från Kungälvs kommun de har, en ansökan per läsår.

Lagrum: Skollagen (2010:800)

Aktivitet
Betala ut bidrag till
fristående
verksamheter

Dokument Sekretess Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Friskolan skickar en
klasslista

Förteckning S IST och i
Sharepoint

Digitalt Gallras Gallras efter 10 år
Listorna i
Sharepoint
innehåller inte
namn, bara
födelseår och
antal
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Beslut om
utbetalning av
grundbelopp fattas

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Verksamhetsområde Beskrivning

Förskola, skola Tilläggsbelopp

Process Processen beskriver administration kring utbetalning av bidrag till fristående verksamheter. Tilläggsbelopp söker fristående
verksamheter för varje

Tilläggsbelopp till barn de har från Kungälvs kommun som har extra resurser på grund av särskilda behov.
fristående
verksamheter

Lagrum: Skollagen (2010:800)
Aktivitet
Betala ut bidrag till
fristående
verksamheter

Dokument Sekretess Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/forma
t

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Friskolan skickar en
klasslista

Förteckning S IST och i
Sharepoint

Digitalt Gallras Gallras efter 10 år
Listorna i
Sharepoint
innehåller inte
namn,
bara födelseår och
antal

Beslut om utbetalning
av grundbelopp fattas

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Verksamhetsområde
Bildning och lärande
Process
Styrning och ledning
av
utbildningsverksamh
e t

Beskrivning
Processen innehåller dokument som genereras av huvudman och förskolechef/rektors styrning

av skola. Lagrum: Kommunallagen, Skollagen (2010:800), Arbetsmiljölagen

Verksamhetssystem: Public 360, Stratsys, KIA, Office 365, Personec
Aktivitet Dokument Registrering

Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper/Digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Sektorsövergripa
nde
styrdokument
upprättas

Styrdokument D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Styrande
dokument
antagna av
sektorsledning
en.

Lokala
styrdokument
upprättas

Styrdokument D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Styrande
dokument
antagna av
ledningen på
enhet.

Uppdrags-
beskrivning
Projektplan

Egen styrning och
kontroll

Dokumentati
on gällande
projekt
upprättas Rapport

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL

28

Verksamhetsplan,
tertialrapport och
årsbokslut
upprättas

D/S Public 360,
Stratsys

Digitalt Bevaras 5 år Diarieförs
centralt
tillsammans med
alla sektorers
planer och
uppföljningsrapp
ort
er

Planera och följa
upp ekonomi,
personal och KS-
resultatmål

Internbudget
upprättas

Budget S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet
Avser
enhetschefens
egen
budget

Ekonomiska
rapporter/samman
st ällningar inför
budgetarbetet
upprättas

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet Ex
om ekonomi
begär in
lönebudget från
chef

Avvikelserapporte
r och
handlingsplaner
från enheterna
(för att få budget i
balans) upprättas

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras efter
1 år Brukar
samlas in av
verksamhetsc
h ef i
samband
med t.ex.
tertialuppföljni
ng
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Underlag i
samband med
uppföljning av
arbetsmiljö
upprättas

S KIA/Office
365

Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet Ex.
statistik över
tillbud,
sjukfrånvaro,
sjuklönekostnad
samt blanketter
och checklistor.
Det som är med i
tertialrapporterna
sparas
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på så sätt.

Ansökningar om
statsbidrag
upprättas

Ansökan D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Beslut
om
statsbidr
ag
inkomme
r

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Systematiskt
kvalitetsarbete
sker, ex planering,
årshjul, modeller,
mål och
åtgärder

Styrdokument D Public 360 Digitalt Bevaras 5 årFölja upp och
analysera kvalitet

Systematiskt
kvalitetsarbete
uppföljningsrapport
e r, huvudmannen

Rapport D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Kvalitetsrapporter
till nämnd eller
motsvarande,
rapporter från
riktade
uppföljningar och
mindre
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resultatsammans
täll ning ar och
analyser av olika
slag.
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Rapporter från
enheter till
huvudman i det
systematiska
kvalitetsarbetet

Rapport D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Diarieförs i
samma ärende
som
huvudmannarapp
or ten.

Office 365,Analysunderlag för Rapport S Digitalt/papper Gallras
G-
suite

systematiskt
Googl
e

kvalitetsarbete
upprättas Workspace

for
Education,
närarkiv

Ex.
enkätsammanstä
llni ngar,
betygssammanst
älln inga r,
minnesantecknin
ga r, rapporter
arbetslag o.s.v.
Det som är
relevant bevaras
i rapporter enligt
ovan, övrigt kan
gallras vid
inaktualitet.

Office 365, G-Enkätfrågor Enkät S Digitalt/papper Bevaras 5 år
suit
e,

Google(egenupprättade)
Workspace
for
Education,
närarkiv

En kopia på de
frågor som ställs
sparas.

Office 365, G-Enkätsvar Enkät S Digitalt/papper Gallras
suit
e,

Google(egenupprättade

enkäter) Workspace
for
Education,
närarkiv

Gallras när
sammanställnin
g en är klar.
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Bedriva tillsyn och
insyn av enskild
huvudman

Ansökan om
godkännande att
bedriva enskild
förskola eller
pedagogisk
omsorg
inkommer

Ansökan D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Handlingar D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Tex
rörande frågeunderlag
kommunens
tillsyn

inför tillsyn,

över enskilda
som

handlingar som

bedriver samlas in i och
förskoleverksamh
e

med tillsyn som

t och är till grund för
skolbarnomsorg beslut,

tillsynsrapport,
klagomål
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mot enskild huvudman,
beslut om sanktioner

Avtal/utredninga
r och beslut om
att få bedriva
verksamhet
inom
pedagogisk

omsorg

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Ingår bland diarieförda
handlingar

Dokumentation
från insyn i
fristående
grundskolor

D Public 360 Digitalt Se
anmärkning

5 år Dokumentation av vikt
som beskriver
kommunens nyttjande
av insynsrätt diarieförs
och bevaras.
Övrigt gallras vid
inaktualitet.
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Planera
organisati
o n

Läsårstider D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Grundskola
och
gymnasieskol
a

Mötesprotokoll
från
ledningsgrupp
upprättas,
ämneskonferense
r,
enhetskonferense
r, pedagogiska
träffar och dylikt

Protokoll S Office 365/G-
suite Google
Workspace for
Education, alt.
närarkiv

Digitalt/papper Se anmärkning Bevaras om de utgör
besluts- protokoll som
innehåller information om
skolans organisation eller
inriktning som inte
dokumenteras på annat
sätt.
Kan utgöra underlag för
skolans systematiska
kvalitetsarbete. Kan då
gallras när slutsatser
och åtgärder
dokumenterats där. Om
protokollen inte bedöms
innehålla information av
värde gallras de vid
inaktualitet.

Prognoser, tex
barn- och
elevantal

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Avser t.ex. rapporter
eller redovisningar till
nämnd.

Personalschema
eller motsvarande
som redovisar
personaltäthet,
öppettider mm.

Förteckning S Personec Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
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Handlingar som
visar ämnen som
ska erbjudas som
elevens
val och språkval

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år SL 10:4, 11:6,
SF 9:8, 10:5
Gyf 4:6, 4:7, 4:7a
Delegationsbeslut

Stadieindelad
timplan på
verksamhetsnivå

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Hantera
EU- och
statsbidrag

Beslut statliga
medel inkommer

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Slutrapport/slutred
o visning statliga
medel

Rapport D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Underlag för
användning
av statliga
medel

S Office 365 Digitalt Bevaras Gallras efter 10 år

Kommunen
ansöker om EU-
medel

Ansökan D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Ta reda vilka
dokumentationsregler
som gäller för aktuell
fond, ansökan sparas
och diarieförs,
rapporter och
redovisningar om
innehåll sparas och
diarieförs.
Ekonomisk redovisning
sparas i enlighet med
fondens regler.

AnsökanAnsökningar och
beslut om
projektmedel/delta
g

Beslut

D Public 360 Digitalt Bevaras Avser projekt som
enheten själv
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ande i projekt
från en enhet

administrerar
och ansöker
om

Hantera
uthyrning av
lokaler

Hyreskontrakt
upprättas

Kontrakt D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Verksamhets
område
Utbildning
Process
1.1
Kommunika
tion

Beskrivning
Processen innehåller aktiviteter som handlar om kommunikation med omvärld och internt på övergripande nivå.

Verksamhetssystem: hemsida, Unikum, Intranät, Office 365

Aktivitet Dokument Registrerin
g  Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper/digitalt

Bevara/gall
r a

Till
slutarkivet

Anmärkning

Trycksaker, ex
katalog,
infobroschyr
upprättas

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Kan avse t.ex. informationshäfte
med kontaktuppgifter och
information om enheten.

Skolfotokatalog
upprättas

Fotografier S Närarkiv Papper Bevaras 10 år Varje skolenhet sparar ett
exemplar årligen av
fotokatalogen vilka med jämna
mellanrum samlas i en
arkivkartong och levereras till
centralarkivet (behöver ej
diarieföras).

Informera och
marknadsföra

Filmer, bilder och
ljudupptagningar
upprättas

Fotografier S Hemsida Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
Exempelvis informationsfilmer
om verksamheten och bilder
samlade för att belysa någon del
av verksamheten, bevaras och
diarieförs om det ger en viktig
beskrivning av verksamheten,
gallras om av ringa betydelse.
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Informationsutskick,
månadsbrev och
dylikt upprättas

S Unikum Digitalt/papper Gallras Som beskriver verksamheten för
tex vårdnadshavare, gallras
normalt då de innehåller
information av mindre betydelse,
om innehåller information
av större vikt diarieförs och
sparas.
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Gallras vid inaktualitet = ett läsår
efter inlägget är skapat (Unikum)

Intern
kommunika
ti on

Intranät och dylikt,
interna rutiner och
information av tillfällig
betydelse upprättas

S Intranät/
Office 365

Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
Information på intranätet av
mer
betydande karaktär hanteras i
enlighet med vad
dokumenthanteringsplanen i
övrigt anger för handlingstypen.

Hantera
myndighet
sr
edovisning

Statistiska uppgifter
lämnas till myndighet

S Office 365 Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet
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2. Förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområ
de

Förskola, fritidshem
och pedagogisk
omsorg

Process
2.1 Placera och
administrera
information om
barn och elever

Beskrivning

Förskoleverksamheten vänder sig till barn från ett år till dess de börjar i förskoleklass. Verksamheten bedrivs i form av förskola och
pedagogisk omsorg. Processen innefattar även verksamhet i fritidshem. I processen ingår aktiviteter att placera barn och elever,
administrera avgifter och information om barn.

Verksamhetssystem: IST Förskola (Extens), Public 360,

Adato Lagrum: Skollagen (2010:800)

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t

Bevara/gall
r a

Till
slutarkivet

Anmärkning

Ansökan om
barnomsorgsplats/

Fritidshemsplats
inkommer

Ansökan S IST
Förskola/
närarkiv

Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet
Gäller även fristående enheter

Handlingar och beslut i

Placera barn i
förskolan,
placera elev på
fritidshem

förtursärenden fattas
Beslut S IST Förskola Digitalt Bevaras 5 år I Extens syns förturshistorik
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Plats erbjuds Skrivelse S IST Förskola Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet

Erbjuda plats till
barn/elev
utifrån barnets behov
pga

Skrivelse D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Delegationsbeslut
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familjens situation

Erbjuda plats barn/elev
utifrån behov av
särskilt stöd
i sin utveckling

Skrivelse D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Delegationsbeslut

Beslut om omsorg
utanför ordinarie
öppettider

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Delegationsbeslut

Beslut om mottagande
av barn från annan
kommun
efter önskemål från
vårdnadshavare

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Delegationsbeslut

Beslut om mottagande
av
barn från annan
kommun
med hänsyn till
personliga
förhållanden

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Delegationsbeslut

Lämna yttrande till
annan
kommun i anledning av
mottagande av barn i
förskola

Yttrande D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Delegationsbeslut

Administrera
information om

Barnregister Förteckning S Extens/IST
förskola

Digitalt Bevaras 5 år
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Vårdnadshavare ger
medgivande för annan
myndig person att ta del
av
uppgifter om elev i
samma
omfattning som
vårdnadshavare i
Unikum

barn

och Skola24

Intyg S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid inaktualitet
Intyget hanteras
likadant i
grundskolan och i
gymnasieskolan och i
särskolan



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL

45

Schema över barns
planerade
vistelse i
förskola/pedagogisk
omsorg

Förteckning S IST förskola Digitalt Bevaras Gallras vid inaktualitet

Överenskommelse om
hantering av skyddad
personuppgift

Avtal S Kassaskåp i
närarkiv

Papper Gallras Gallras vid inaktualitet
Förvaras inlåst med
begränsad tillgänglighet

Beslut om avgiftsfri
barnomsorg

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Inkomstuppgif
t
vårdnadshav
are

Intyg S Extens/IST
Förskola

Digitalt Gallras Gallras efter 10 år

Administrera
avgifter

Rättelse av
barnomsorgsavgifter

Förteckning S Agresso Digitalt Gallras Gallras efter 10 år
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Verksamhetsområ
de  Förskola,
fritidshem och
pedagogisk
omsorg

Process
2.2 Hantera
uppsägning av
plats

Beskrivning

I processen ingår aktiviteterna att ta emot information om uppsägning från vårdnadshavare och uppsägning från kommunen

Verksamhetssystem: IST Förskola (Extens), Public 360,

Adato Lagrum: Skollagen

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
P = Papper
D = Digitalt

Bevara/gallr
a

Till
slutarkive
t

Anmärkning

Ta emot
information om
uppsägning från
vårdnadshavare

Uppsägning
av plats

S Extens/IST
förskola

Digitalt Gallras Gallras efter 2 år
Uppsägning kommer in
via papper eller
webbtjänst.

Uppsägning från
kommunen

Uppsägningar på
grund av ej
nyttjad

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

plats
Beslut om
uppsägning
på

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Delegationsbeslut

grund av
obetalda
avgifter
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Verksamhetsområ
de

Förskola,
fritidshem och
pedagogisk
omsorg
Process
2.3 Värna om
barnets
hälsa

Beskrivning
I processen ingår aktiviteter för att klargöra barnets hälsotillstånd, hantera specialkost, hantera tillbudsrapporter och förebygga
kränkande behandling och diskriminering.

Verksamhetssystem: IST Förskola (Extens), Public 360, Office

365 Lagrum: Skollagen

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieför
s
S=Systema
tis
k förvaring

Förvaring Medium/format
P = Papper
D = Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Information om
egenvård från
vårdnadshavare
angående
medicinering

S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid inaktualitetKlargöra
barnets
hälsotillstånd
vid
förskolestart

Läkarintyg Intyg D Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Medicinskt underlag för
specialkost

S Närarkiv Digitalt/papperHantera
specialkost

Egenvårdsplan S Närarkiv Papper Gallras Gallras när ersätts av ny
årligen och om behov ej
finns eller barn/elev slutar
kan
gallras efter 5 år.
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Anmälan om
kränkande
behandling/
trakasserier

Anmälan D Public 360 Digitalt Bevaras 5 årFörebygga
kränkande
behandling
och
diskriminerin
g

Utredning om
kränkning behandling

Utredning D Närarkiv P/D Bevaras 5 år Utredning ska bevaras
tillsammans med
anmälan i
ärendet.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL

49

Uppföljning och
utvärdering av
åtgärder

D Närarkiv D B 5 år Uppföljning ska
bevaras tillsammans
med anmälan i
ärendet.

Plan mot
diskriminering och
kränkande
behandling.

S Office 365 D B 5 år

Verksamhetsområ
de

Förskola, fritidshem
och pedagogisk
omsorg
Process
2.4 Följa barnets
utveckling

Beskrivning

I processen ingår aktiviteter för att dokumentera barnets utveckling, hantera behov av särskilt stöd eller extra insatser i verksamheten.

Verksamhetssystem: Public 360,

Office 365 Lagrum: Skollagen

Aktivitet Dokument Registreri
n g
D=Diarieför
s
S=System
ati sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t

Bevara/gallr
a  Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Dokumentera
barnets
utveckling och
föra
utvecklingssamt

Dokumentation rörande
barnets utveckling och
lärande

S Unikum Digitalt/papper Bevaras/Gall
r as

Viktig information bevaras
och överlämnas till
grundskola efter
vårdnadshavares
godkännande. Övrig
info gallras direkt.
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al Dokumentation som
barnet gjort själv, så
kallad portfolio

S Närarkiv Papper Gallras Lämnas över till hemmet
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Utredning av särskilda
stödåtgärder

Utredning S Närarkiv Digitalt Gallras Gallras 3 år efter barnet
slutat.

Skollagen reglerar
överlämningen av
uppgifter vid övergång
mellan och inom
skolformer. Gäller ej
mellan förskola och
förskoleklass. Samtycke
kan behövas.

Handlingsplan för barn i
behov av särskilt stöd

S Närarkiv Digitalt Gallras Gallras 3 år efter barnet
slutat

Hantera behov av
särskilt stöd

Övriga handlingar som
rör barn i behov av
särskilt stöd

S Närarkiv Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet.

Skollagen reglerar
överlämningen av
uppgifter vid övergång
mellan och inom
skolformer. Gäller ej
mellan förskola och
förskoleklass. Samtycke
kan behövas.
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Ansökan om
tilläggsresurs
eller
tilläggsbelopp
samt tillhörande
dokumentation

Ansökan D Public 360 Digitalt Bevaras 5 årAnsökan om extra
insatser i
verksamheten

Överenskommelse med
annan kommun om
ersättning utöver
interkommunal
ersättning

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Verksamhetsområ
de

Förskola,
fritidshem och
pedagogisk
omsorg
Process
2.5 Bedriva
undervisning

Beskrivning

I processen ingår aktiviteterna att notera daglig närvaro, dokumentera planera och dokumentera undervisning.

Verksamhetssystem: Office 365,

Personec Lagrum:

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieför
s
S=Systema
tis
k förvaring

Förvaring Medium/forma
t

Bevara/gal
l ra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Notera
daglig
närvaro

Närvarolistor Lista S Skola
24
förskol
a

Digitalt/papper Gallras Gallras efter 1 år

Dokumentera med
hjälp av bild- och
ljudupptagningar

Fotografier, filmer samt
ljudupptagningar från
den egna verksamheten.

Fotografier S Unikum Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Beställning av
pedagogiskt material

S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras efter 2 årPlanera
undervisning

Pedagogiskt material
egenproducerat

S Office 365 Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet
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Lärarschema S Närarkiv Digitalt Gallras Gallras efter 1 år
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Handlingar rörande
friluftsdagar och utflykter

S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet
T.ex. medgivande från
vårdnadshavare kring
deltagande.

Lokal pedagogisk
planering, LPP och dylikt.

S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet
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Verksamhetsområ
de

Förskola,
fritidshem och
pedagogisk
omsorg
Process
2.6 Samverka med
vårdnadshavare

Beskrivning

I processen ingår aktiviteterna att informera vårdnadshavaren och att föra dialog med vårdnadshavare. All information skickas ut via
Unikum.

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvarin
g

Medium/forma
t

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Informera
vårdnadshavare

Informationsblad till
vårdnadshavare

S Unikum Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Protokoll från föräldraråd Protokoll S Unikum Digitalt/papper Bevaras 10 år

Minnesanteckningar från
föräldramöte

Mötesantecknin
g

S Unikum Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Föra dialog med
vårdnadshavare

Minnesanteckningar
familjesamtal

Mötesantecknin
g

S Unikum Digitalt/papper Se
anmärkning

Uppgifter av vikt ska
bevaras, exempelvis
överenskommelser eller
om barnet är i behov av
stöd. Övriga anteckningar
gallras.
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Enkätresultat Enkät S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet
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3. Grundskolan
Verksamhetsområde
Förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola
Process
3.1 Ta emot elever

Beskrivning

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform. Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. Grundskolan är tillgänglig för alla
barn mellan 6 och 16 år. För de barn som inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan finns specialskolan och den
obligatoriska särskolan.

I processen ingå aktiviteter för att anta och placera elever, överlämnande av elevinformation, antagning till modersmålsundervisning,
bevaka skolplikt samt handläggning och beslut av skolskjuts.

Lagrum: Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Verksamhetssystem: Extens, Public 360, PMO, Unikum

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
D = digitalt
P =
papper

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Placering vid skolenhet (val
av skola)

Register S Extens Digitalt BevarasAnta och placera
elever i förskoleklass
och grundskolan

Blankett Inflytt/utflytt/val av
annan skola

S Extens Digitalt/papper Gallras Gallras efter 1
år Information
om ändringar
registreras i
Extens
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Beslut om att frångå
vårdnadshavarens önskemål
om placering vid skolenhet

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras Delegationsbes
lut
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Yttranden till annan
kommun om att ta emot
elev

Yttrande D Public 360 Digitalt Bevaras Delegationsbes
lut

Beslut om rätt till utbildning
eller annan verksamhet för
personer ej folkbokförda i
Sverige

Beslut S Extens Digitalt Bevaras

Klasslistor S Extens Digitalt Bevaras

Gå om årskurs
Ansöka
n
Underla
g
Beslut

S PMO,
elevakt

Digitalt Bevaras 5 år

Ansökan/underlag/beslut
om att flyttas upp till en
högre årskurs

Ansöka
n
Underla
g
Beslut

S PMO Digitalt Bevaras 5 år
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Systematisk förvaring kan vara pärm eller kuratorsakt, psykologakt, specialpedagogakt, rektorsakt, elevakt,
System: PMO Diarium: SMN, System: Public 360

Anta och
placera elever
i
grundsärskola
n

Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
D = digitalt
P =
papper

Bevara/gallra Till slusarkivet Anmärkning

Insatser i
grundskolan sker
först. Det görs
pedagogiska
kartläggningar innan
det
blir aktuellt att pröva

Pedagogisk kartläggning S PMO/ Elevakt Digitalt/papper Bevaras 5 år

fråga om det ska
beslutas om
placering i särskola.

Skolpsykologen gör
en utredning

Utredning - psykologisk S PMO/
Psykologakt

Digitalt/papper Bevaras 5 år
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Rektor
kontaktar
stödenheten.
Stödenheten
inhämtar
utredningar som
ska ligga till
underlag för beslut.
Utredningar
inkommer till
Sociala
myndighetsnämnde
n.

Utredning - psykologisk D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Utredning - Pedagogisk D/S Public
360/PMO

Digitalt Bevaras 5 år Handlingen i
diarieakten
går till slutarkiv efter 5
år.
Handlingen som
förvarats
i PMO levereras till
slutarkiv 5 år efter att
eleven har slutat.

För elever som söker
från annan kommun
bevaras endast beslut
om mottagande i
Kungälvs
kommun

Utredning - Social D/S Public
360/PMO

Digitalt Bevaras 5 år Handlingen i
diarieakten går till
slutarkiv efter 5 år,
Handlingen som
förvarats i PMO
levereras till slutarkiv
5 år efter att
eleven har slutat.

Utredning - Medicinsk D/S Public
360/PMO

Digitalt Bevaras 5 år Handlingen i
diarieakten går till
slutarkiv efter 5 år,
Handlingen som
förvarats i PMO
levereras till slutarkiv
5 år efter att eleven
har slutat.
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Endast skolsköterskas
journal i PMO.

Samtycke från
vårdnadshavare
inhämtas

Samtycke D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om elev
tillhör/ ej tillhör
särskolans
målgrupp fattas

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Beslut om att ta
emot/ej ta emot elev i
gymnasiesärskola
fattas

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Ny prövning eller
uppföljning av
beslut om att ta
emot elev i
särskola sker

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om elev
mottages/ ej
mottages
särskolans
målgrupp fattas

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om att ta
emot elev från
annan skolform på
prov

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om
integrerad elev
fattas

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om att elev
ska läsa
ämnen/ämnesområde
n/ enligt
grundsärskolans
kursplaner

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Ny prövning eller
uppföljning av
beslut om att ta
emot elev i
särskola

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Handlingar rörande samtycken
enligt GDPR

S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid aktualitet

Elev skriver under
ansvarsförbindelse
”datoravtal” när de tar emot
en dator.
Kontrakt för lån av digitalt
lärverktyg från Kungälvs
kommun

S Förvaras hos
Soltak AB

Papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Överenskommelse om
hantering av skyddad
personuppgift

S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid inaktualitet
Inlåst vid enhet

Anmälan/avanmälan om
modersmålsundervisning

S Extens Digitalt Gallras Gallras vid avslutad
skolgång

Beslut om svenska
som andraspråk

S Extens Digitalt Gallras Gallras vid avslutad
skolgång

Ta emot och
inhämta information
om elever

Dokumentation vid
överlämning från annan skola

S Unikum/PMO Digitalt Bevaras Mottagande enhet
ska bevara relevant
dokumentation av
betydelse för en elevs
utveckling mot målen.
Information av tillfällig
eller mindre betydelse
gallras vid inaktualitet
efter 1 år.
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Skolpliktsbevakning S Extens Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet

Närvaro- och
frånvarouppgifter

S Skola 24 Digitalt/papper Gallras Gallras efter 3 år

Dokumentation vid stor
frånvaro

S PMO Digitalt Bevaras 5 år Handlingsplan samt
underlag/utredningar
med stödåtgärder
sparas i
PMO.

Ledighet för elev
ansökan och beslut

S PMO (se
anmärkning)
alt närarkiv

Digitalt/papper Gallras Gallras vid
inaktualitet. Skolan
bedömer hur långt
tillbaka det kan vara
bra att spara
ansökningarna.
Vanliga ansökningar
kan gallras efter ett
eller två läsår.
Handlar det t.ex. om
en elev vars familj
åker på obeviljad
semester kan
ansökan behöva
sparas längre och
förvaras i PMO. Blir
det ett
skolpliktsbevakningsär
end e bör ansökan
bevaras
som underlag i PMO.

Bevaka elevers
skolplikt

Ansökan om
uppskjuten
skolplikt

D Public 360 P/D Bevaras 5 år
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Beslut om uppskjuten
skolplikt

D Public 360 Digitalt Besvaras 5 år 7 kap 10 § SL
Delegationsbeslut

Beslut om skolpliktens
förlängning

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år 7 kap 13 § SL
Delegationsbeslut

Beslut om skolpliktens
upphörande

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år 7 kap 14 § SL
Delegationsbeslut
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Beslut om att skolplikten
kan fullgöras på annat
sätt

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Anmälan om behov av
skolskjuts

D Optiplan Digitalt Gallras Gallras efter 2 år.
Ärendena diarieförs
som
SMN-VR
Positiva beslut
sammanställs och
redovisas årligen
förutom taxi-
/båtskjutsar som
redovisas separat.
Negativa beslut
redovisas separat.

Beslut om avslag
förvaras i Public 360
tillsammans med
ev.överklagan.

10 kap 32 §, 11 kap
31 § SL

Beslut om skolskjuts D Optiplan/Publi
c 360

Digitalt Bevaras

Delegationsbeslut
Överklagan och yttrande
skolskjuts

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Hantera skolskjuts

Beställningar av skolkort S Skolkorts-
webben

Digitalt Gallras Gallras efter
1 år under
förutsättning att
vederbörlig kontroll,
redovisning skett.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL

70

Gallras
efter 1 år
Beställning av
taxiresor görs i
webbsolen, då går
beställningen till
beställningscentralen

Beställningar av
taxiresor

S Webbsolen Digitalt Gallras

Fasta resor (som drivs
av västtrafik).

Beslut om färdvägar
och placering av
hållplatser

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Verksamhetsområ
de  Förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola
Process
3.2 Värna om
elevens
hälsa

Beskrivning
Inom elevhälsan skiljer man på den särskilda elevvårdande verksamheten till vilken elevhälsans medicinska insats, skolpsykologens och
kuratorns verksamhet hör och övriga elevvårdande verksamheter som sköts av övriga funktioner inom skolan och som bl.a. syftar till att
upprätta en god arbetsmiljö för eleverna.

I processen finns aktiviteter inom elevhälsan och aktiviteter för att hantera tillbudsrapporter och förebygga kränkande behandling och

diskriminering. Lagrum: Skollagen (2010:800), Skolförordningen, Hälso- och sjukvårdslagen

Verksamhetssystem: Extens, Public 360, Office 365/G Suite Google Workspace for Education,, PMO

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
P = Papper
D = Digitalt

Bevara/gallr
a  Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkive
t

Anmärkning

Plan mot diskriminering
och kränkande
behandling
(Likabehandlingsplan)

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Samlingsärende per
år

Ordningsregler D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Samlingsärende per
år

Förebygga
och främja
likabehandlin
g

Kartläggningar av
riskfaktorer

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Samlingsärende per
år

Vidta åtgärder vid
kränkningar

Anmälningar,
utredningar,
uppföljningar om
kränkande behandling
eller diskriminering

S PMO Digitalt Bevaras 10 år 6 kap. 10 § SL
2 kap. 7 § DL
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Rapport till huvudman
om kränkning

Rapport D Public 360 Digitalt Bevaras 10 år
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Beslut om utvisning
ur
undervisningslokale
n

Beslut S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet
Åtgärden ska
dokumenteras.
Bevaras vid behov om
under lag
för ytterligare åtgärd.

Beslut om kvarsittning Beslut S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet
Åtgärden ska
dokumenteras.
Bevaras vid behov om
under lag
för ytterligare åtgärd.

Utredning om elev
vid upprepade
tillfällen stört
ordningen

Utredning S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Skriftlig varning S PMO Digitalt Bevaras 5 kap 11 § SL

Beslut om tillfällig
omplacering

Beslut S PMO Digitalt Bevaras 5 kap 12 § SL

Beslut om tillfällig placering
vid annan enhet

Beslut S PMO Digitalt Bevaras 5 kap 13 § SL

Hantera
disciplinärenden
(Skollagen kap 5)

Beslut om avstängning,
helt eller delvis

Beslut S/D PMO/ Public
360

Digitalt Bevaras 5 kap 14 §
Rektors beslut
sparas i PMO –
kopia till
huvudmannen som
sparar i Public 360
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Överklagan, avstängning S PMO/Public
360

Digitalt Bevaras Vid överklagan som
hanteras av
administrationen
förvaras handlingarna
för överklagande i
public
360.
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Beslut om
omhändertagande av
föremål, SL 5:22

Beslut S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras efter 1 år.
Om föremålet inte
lämnas åter vid
lektionens slut ska
detta dokumenteras.

Polisanmälan, elev S PMO Digitalt Bevaras

Tillbud/Olycksfall
för elev

Tillbudsrapport för
tillbud/olycksfall

Rapport S KIA Digitalt Bevaras

Undervisning i
hemmet, sjukhus
eller motsvarande
institution

Överenskommelser med
vårdgivaren kring
utbildning och dylikt

S PMO Digitalt Bevaras

Medicinskt underlag för
specialkost

S PMO Digitalt Bevaras Endast i
skolsköterskans del av
PMO.

Ansökan om specialkost Ansökan S Närarkiv/ SHV Digitalt/Papper Gallras Skicka vidare
information till
måltidsservice
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Verksamhetsområ
de  Förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola
Process
3.3 Följa elevens
lärande och
utveckling

Beskrivning

I processen ingår aktiviteter för att hantera elevens val, följa upp lärande, sätta betyg, hantera studiehandledning och
modersmålsundervisning, föra utvecklingssamtal, hantera behov av stöd och extra insatser i verksamheten.

Lagrum: Skollagen

Verksamhetssystem: Unikum, Extens, Office 365, PMO

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/Gallra Till
slutarkiv
et

Anmärkning

Individuell utvecklingsplan
(IUP)

S Unikum Digitalt Gallras Gallras 5 år
efter avslutad
skolgång
grundskola

Nationella prov i
svenska årskurs 3, 6
och 9
anvisningar/sammanställni
ng
ar och övrigt material

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Information
registreras också i
Extens

Obligatoriskt
bedömningsstöd för prov i
årskurs 1

S Närarkiv P/D Bevaras 5 år

Följa upp och
dokumentera
elevens lärande

Nationella prov i
övriga ämnen

S Närarkiv Papper Gallras Gallras efter 5 år
Information
registreras också i
Extens
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Skriftliga tester och
prov
(egenproducerade)

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet
Betygsunderlag bör
sparas fram till
dess att nästa
betyg är beslutat,
dvs. 1 termin
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Elevdokumentation uppgift S Office 365 Digitalt/papper Gallras Gallras vid
inaktualitet
Exempelvis
uppsats, film eller
grupparbete. Kan
återlämnas till
eleven efter
bedömning
gjord.

Provresultat
sammanställning

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualiet
Betygsunderlag bör
sparas fram till
dess att nästa
betyg är beslutat,
d.v.s. 1 termin

Handlingar rörande praktik
och praktikplatser

S Unikum Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualiet
Arbetsplatskontakter
, praktikbesked,
omdömen. Under
förutsättning att
uppgifter om
genomförd praktik
dokumenteras i
elevmatrikel eller
motsvarande
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Utvecklingssamtal Anteckningar från
utvecklingssamtal

Mötesanteckni
n g

S Unikum Digitalt Se
anmärkning

Gallras efter att
eleven slutat skolan
5 år under
förutsättning att
uppgifter av vikt
dokumenterats i t ex
åtgärdsprogram,
likabehandlingsären
det mm sparas i
elevakt om
innehåller uppgifter
av
betydelse.

Hantera elever
med behov av
stöd

Anmälan behov av stöd Anmälan S PMO Digitalt Bevaras Informationen kan
dokumenteras i
elevhälsoprotokoll
eller
utredning.

Anteckningar från samtal
med elever gjorda av
lärare, kurator,
skolpsykolog kring att
eleven har stödbehov för
att nå målen i skolan

S PMO Digitalt Gallras Uppgifter om att
elev är i behov av
stöd ska anmälas
till rektor.
Anteckningar kan
gallras om
informationen har
förts över till t.ex. en
utredning

Extra anpassningar S Unikum Digitalt Gallras Gallras 5 år efter
avslutad skolgång
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Utredning, behov
av stöd

Utredning S PMO/Unikum Digitalt Bevaras I Unikum upprättas
och förvaras
arbetsmaterial kring
stödinsatser.
Kartläggningar
förvaras i PMO.
Pedagogisk
bedömning görs i
Unikum.
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Beslut att inte upprätta
åtgärdsprogram

Beslut S PMO Digitalt Bevaras

Beslut om att
upprätta
åtgärdsprogram

Beslut S Unikum Digitalt Bevaras

Åtgärdsprogram Program S PMO Digitalt Bevaras

Utvärdering och
uppföljning av
åtgärdsprogram

S Unikum Digitalt Bevaras

Beslut om att avsluta
åtgärdsprogram

Beslut S PMO Digitalt Bevaras

Beslut om särskilt stöd så
som anpassad
studiegång

Beslut S PMO Digitalt Bevaras

Beslut om att anordna
särskild undervisning i
hemmet eller på annan
plats

Beslut S PMO Digitalt Bevaras

Lärares och kurators
anteckningar från samtal
med elever

S Unikum Digitalt Bevaras

Föräldrasamtal med
berörda parter (protokoll
från elevhälsokonferens)

Mötesanteckni
n g

S PMO Digitalt Bevaras
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Uppdrag till elevhälsan/
ansökan till resursenhet

S PMO Digitalt Bevaras t.ex. observationer.
Stödenheten bevarar
ansökan.

Ansöka om extra
insatser i
verksamheten

Ansökan och beslut
om
studiehandledning
på modersmål

S Extens Digitalt Bevaras Pappersansökan
gallras när
informationen har
registrerats

Betygskatalog S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Eventuell
förkortningar och
sifferkoder ska
förklaras. Tas fram
årsvis efter klass.

Slutbetyg S Extens Digitalt Bevaras 5 år

Skriftlig bedömning för
elever som fått F i betyg i
ett ämne i åk 9 slutbetyg

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år

Underlag för omprövning
av betyg, beslut och
handlingar

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Ingår i betygskatalog

Resultat av prövning, med
anteckning
om betyg

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år

Sätta betyg

Terminsbetyg S Extens Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet
Ämnesbetygen
registreras i Extens
och sparas där.
Terminsbetyget
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överlämnas till
eleven.
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Ansökan om att sätta
betyg på elever i
grundsärskolan

Ansökan D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Intyg om utbildning och
studieomdömen, särskola

Intyg D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Verksamhetsområ
de  Förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola
Process
3.4 Bedriva
undervisning

Beskrivning

I processen ingår aktiviteter för att hantera enhetens arbete med att bedriva

undervisning Lagrum: Skollagen

Verksamhetssystem: Unikum, Extens, Office 365/Gsuite

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/Gallr
a

Till
slutarkivet

Anmärkning

Bevaras om de
utgör
beslutsprotokoll
som innehåller
information om
skolans
organisation eller
inriktning som inte
dokumenteras på
annat sätt.

Planera och
dokumentera
undervisning

Protokoll
ämnesrådskonferenser/klass
kon ferenser

Protokoll S Office 365 Digitalt Bevaras/Gallr
as

Om protokollen inte
bedöms innehålla
information av
värde gallras de vid
inaktualitet.
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Beställning av läromedel S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid
inaktualitet
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Office 365/
G-

suite
Googl

e

Handlingar rörande
friluftsdagar och utflykter

S

Workspace
for
Education,

Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet
Exempelvis
medgivande från
vårdnadshavare
kring deltagande

Handlingar rörande
studieresor, skolresor och
projekt

S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid
inaktualitet
Handlingar som
ger relevant och
samlad
information om
undervisningsproje
kt av särskild
och/eller lokal
betydelse eller
mer betydande
studieresor och
skolresor bevaras.
Övrig
information gallras.

Läromedel egenproducerat S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet

Lokal pedagogisk planering
(LPP) och dylikt

S Unikum Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet efter 3
år
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Skriftliga tester och prov,
elevlösningar

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet
Betygsunderlag bör
sparas
fram till dess att
nästa betyg
är beslutat, dvs 1
termin
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Beslut om svenska
som andraspråk

Beslut S Extens Digitalt Gallras Gallras vid avslutad
skolgång Rektor
fattar beslut

Anmälan och beslut om
språkval och elevens val

Anmälan S Extens Digitalt Bevaras Inkommen
blankett gallras
efter registrering i
Extens.

Elevdokumentation uppgift S Office 365 Digitalt/papper Gallras Gallras vid
inaktualitet
Exempelvis
uppsats, film eller
grupparbete. Kan
återlämnas till
eleven efter
bedömning gjord.
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Verksamhetsområ
de  Förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola
Process
3.5 Planera och
organisera
verksamheten

Beskrivning

I processen ingår aktiviteter att skriva kontrakt med elever, arrangera elevrådsmöten.

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieför
s
S=Systema
tis k
förvaring

Förvaring Medium/forma
t

Bevara/Gall
r a

Till
slutarkivet

Anmärkning

Lärarschema S Skola
24/Personec

Digitalt Gallras Gallras efter 1 år

Lokala timplaner S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet

Sätta schema

Schema klass S Skola 24 Digitalt Gallras Gallras efter 1 år

Datorkontrakt S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid inaktualitetSamverka med
elev och
vårdnadshavare

Övriga kontrakt
och
överenskommelse
r med elever

S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid inaktualitet
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Protokoll
från
elevrådsmö
te

Protokoll S Närarkiv/Uniku
m

Digitalt/papper Bevaras

Minnes-
anteckningar
föräldramöte

Mötesanteckni
ng

S Närarkiv Digitalt/papper Gallras
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4. Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Verksamhetsområ
de
Gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Process
4.1 Hantera det
kommunala
aktivitetsansvaret

Beskrivning
Ungdomar som inte går i gymnasieskola registreras i GR:s uppföljningssystem ELIN. För elever som går gymnasieskola utanför GR
registreras inte några aktiviteter i ELIN med automatik och de ser då ut i systemet som att de berörs av aktivitetsansvaret. KAA-handläggare
arbetar uppsökande med dessa för att säkerställa att de har sysselsättning. Administrativ handläggare registrerar då detta i ELIN. För
Gallring/bevarande av ELIN ansvarar GR.

Verksamhetssystem:

ELIN Lagrum: Skollagen

(2010:800)
Aktivitet Dokument Registrering

Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvarin
g

Medium/format
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkiv
et

Anmärkning

Listor över elever som
berörs
av det
kommunala
aktivitetsansvar
et

Förteckning S Elin Digitalt Gallras Gallras när ungdomen fyllt 20 år.
Används som underlag i
samordningsgruppen ”Navet”
(socialtjänst/skola)

Gallras vid inaktualitet
Rapporteras till SCB två gånger
om

Samverka med
ungdomar som
inte går i
gymnasiet

Statistik aktuella
ungdomar

Förteckning S Elin Digitalt Gallras

året.
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Dokumentation kring
enskilda ungdomar

S Närarkiv Papper Gallras Gallras när ungdomen fyllt 20
Anteckningar och dokument
kopplat till enskilda ungdomar,
ex. betygsutdrag,
mailkorrespondens,
praktikplatsavtal. Om
medgivande finns kan
dokumentation flyttas till andra
inom Navet. Ungdomen kan
också själv få sin
dokumentation.
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Mötesanteckningar med
enskilda ungdomar

Mötes-
anteckning

S Närarkiv Papper Gallras Gallras när ungdomen fyllt 20
Möten med ex.
arbetsförmedlingen,
socialtjänst eller andra aktörer
där KAA-handläggare
närvarar. Om medgivande
finns kan dokumentation
flyttas till andra inom Navet.
Ungdomen kan också
själv få sin dokumentation.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL

95

Verksamhetsområd
e
Gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Process

4.2 Hantera
utbildningshändels
e r för elever i
gymnasieskolan

Beskrivning
Ungdomar som inte går i gymnasieskola registreras i GR:s uppföljningssystem ELIN. Registreringen sker automatiskt för elever
går i skola inom GR. För övriga elever registreras utbildningshändelser manuellt.

Aktivitet Dokument Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till
slutarkivet

Anmärkning

Information om
utbildningshändelse
r
kommer via
fakturor,

Registrera
utbildningshändels
er för elever utanför
GR

post och brev

S ELIN Digitalt Gallras vid
inaktualitet.

Verksamhetsområde
Gymnasieskola och
gymnasiesärskola

Beskrivning
Gymnasieverksamheten vänder sig till ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar
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Process
4.3 Ta emot elever

sin gymnasieutbildning under tiden till och med et första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för ungdomar med en utvecklingsstörning. Den vänder sig till ungdomar som gått
grundsärskola eller träningsskola. Gymnasiesärskolan riktar sig också till ungdomar som inte tidigare gått i särskola, men som inte når
upp till grundskolans mål på grund av inlärningssvårigheter. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella och individuella program.

Verksamhetssystem: Indra, Public 360, PMO, Skola 24, Unikum

Lagrum: Skollagen (2010:800), Gymnasieförordningen (2010:2039), Personuppgiftslagen (1998:204)
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Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Gallras vid
inaktualitet
Ansökan
administreras i
ITsystemet
INDRA som
Göteborgsregion
ens
Kommunalförbun
d
(GR) ansvarar
för.
GR skickar ut
antagningsbeske
d,
efter det att
beslut
fattats i
antagningsnämnd
en

Antagningshandlingar för
sökande inom GR

Ansökan S Indra Digitalt Gallras

Antagningsfil tas
ut från INDRA
och läser in
eleverna i
Extens.

Anta och placera
elever i
gymnasieskolan

Ansökningar för sökande
inom GR som inkommer
efter ordinarie
ansökningstid

Ansökan S Närarkiv Papper Bevaras 5 år
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Dispensansökningar,
engelska

Ansökan S Indra Papper Bevaras 5 år
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Ansökningar och beslut
sökande till Kungälvs
gymnasieskola från elever
utanför GR

S Indra/Närarkiv Digitalt/papper Bevaras 5 år

Yttrande till kommuner
utanför GR gällande
kungälvselever som sökt
gymnasieskolan där, samt
beslut från kommun

Yttrande S Indra/Närarkiv Digitalt/papper Bevaras 5 år

Klasslistor S Extens Digitalt Bevaras 5år

Beslut om rätt till
utbildning eller annan
verksamhet för personer
ej folkbokförda i
Sverige

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Delegationsbeslut
verksamhetschef,
29
kap. 2 § SL, 4
kap. 2
§ SF

Ansökan om byte av
program

Ansökan S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid
inaktualitet
Senast 1 okt
det
avslutande
året.
Rapporteras
till
CSN.
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Beslut om att ta emot elev
på yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ
även om elev uppfyller
krav på yrkesprogram

Beslut S Närarkiv/Indra Papper Gallras Gallras då eleven
slutat skolan
SL kap 17 § 11,
dokumenteras
som särskilt
beslut i protokoll
eller
enskilt
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Indra hanterar
utomkommunala
elever annars
närarkiv

.

Diarium: SMN, System: Public 360
Systematisk förvaring kan vara pärm eller kuratorsakt, psykologakt, specialpedagogakt, rektorsakt, elevakt, System: PMO

Aktivitet Dokument Registrerin
g

Förvaring Medium/forma
t

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anta och placera
elever i
gymnasiesärskolan Insatser i grundskolan

sker först. Det görs
pedagogiska
kartläggningar innan.
Oftast så går redan
eleven i grundsärskola
när det är dags för
gymnasiet och då har
redan utredningar gjorts.

Pedagogisk
kartläggning

S PMO/ elevakt Digitalt/papper Bevaras 5 år

Anmärkning
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Skolpsykologen gör en
utredning innan
stödenheten
kontaktas

Utredning
-
psykologi
sk

S PMO/
psykologakt

Digitalt/papper Bevaras 5 år
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Utredning
-
psykologi
sk

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Underlaget läggs
i PMO, skickas till
360
för beslut.

Utredning -
Pedagogisk

D/S Public
360/PMO

Digitalt Bevaras Handlingen i
diarieakten
går till
slutarkiv
efter 5 år,
Handlingen
som
förvarats i
PMO
levereras till
slutarkiv X
år efter att
eleven har
slutat.

Utredningarna
diarieförs som
separata
dokument i SMN.

För elever som
söker från
annan
kommun
bevaras
endast beslut
om
mottagande i
Kungälvs
kommun

Rektor kontaktar
stödenheten.
Stödenheten inhämtar
utredningar som ska ligga
till underlag gör beslut.
Utredningar inkommer till
Sociala
myndighetsnämnden

Utredning
- Social

D/S Public
360/PMO

Digitalt Bevaras Handlingen i
diarieakten
går till
slutarkiv
efter 5 år,
Handlingen
som förvarats
i

Bara i
skolsköterskans
del i PMO

PMO
levereras till
slutarkiv X år
efter att
eleven har
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slutat.
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Utredning -
Medicinsk

D/S Public
360/PMO

Digitalt Bevaras Handlingen i
diarieakten
går till
slutarkiv
efter 5 år,
Handlingen
som
förvarats i
PMO
levereras till
slutarkiv X
år efter att
eleven har
slutat.

Delegationsbeslut
sektorchef

Beslut om elev tillhör/ ej
tillhör särskolans
målgrupp fattas

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras

Inte kopia i
rektorsakt

Beslut om att ta emot/ej
ta emot elev i
gymnasiesärskola fattas

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras

Ny prövning eller
uppföljning av beslut om
att ta emot elev i särskola
sker

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras

Ta emot och inhämta
information om
elever

Handlingar rörande
samtycken enligt GDPR

S Närarkiv Papper Gallras Gallras
vid
aktualitet
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Överenskommelse om
hantering av skyddad
personuppgift

S Närarkiv Papper Gallras Gallras
vid
inaktualit
et Inlåst
vid
enhet
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Mottagande
enhet ska bevara
relevant
dokumentation
av
betydelse för en
elevs
utveckling
mot
målen.
Information
av tillfällig eller
mindre
betydelse för
att skolan ska
kunna
stödja eleven
gallras

Dokumentation vid
överlämning från annan
skola

S Unikum/
Närarki
v

Digitalt/papper Gallras

vid inaktualitet.
Bedömning av elevens Gallras då eleven
språkkunskaper inför slutat skolan
språkintroduktion

S Unikum Digitalt Gallras

GF kap 6 § 7

Anmälan/avanmälan om
modersmålsundervisning

S Extens Digitalt Gallras Gallras när
eleven slutar
skolan

Beslut om svenska
som andraspråk

Beslut S Unikum Digitalt Gallras Gallras när
eleven slutar
skolan Gallras
efter 1 år

Elev skriver
under
ansvarsförbindel
se
”datoravtal” när de tar

S Förvaras hos
Soltak AB

Papper Gallras Gallras vid
inaktualitet
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emot

en dator
Kontrakt för lån av digitalt
lärverktyg från Kungälvs
kommun
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Gallras efter 2 år
Beslut om att få
elevresebidrag
på
annat
sätt
handläg
gs
av

Beslut och underlag
elevresor
(gymnasieskolan)

Beslut D Public 360/
Närarkiv

Digitalt/papper Gallras

skolskjutssamord
na re centralt.

Hantera elevresor
och skolskjuts

Beslut och underlag
skolskjuts
(gymnasiesärskolan)

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras Avslagsbeslut
och ansökningar
och beslut som
handläggaren
bedömer vara av
särskild vikt i
övrigt bevaras
också.
Övriga bevaras
ej.
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Verksamhetsområde
Gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Process
4.4 Värna om elevers
hälsa

Beskrivning
Inom elevhälsan skiljer man på den särskilda elevvårdande verksamheten till vilken elevhälsans medicinska insats, skolpsykologens
och kuratorns verksamhet hör och övriga elevvårdande verksamheter som sköts av övriga funktioner inom skolan och som bl.a. syftar
till att upprätta en god arbetsmiljö för eleverna.

I processen finns aktiviteter inom elevhälsan och aktiviteter för att hantera tillbudsrapporter och förebygga kränkande behandling och

diskriminering. Verksamhetssystem: Extens, Public 360, Office 365, PMO

Lagrum: Skollagen (2010:800), Gymnasieförordningen (2010:2039), Hälso- och sjukvårdslagen
Aktivitet Dokument Registrering

Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Plan mot diskriminering
och kränkande
behandling
(Likabehandlingsplan)

Styrdokument D Public 360 Digitalt Bevaras 5 årFörebygga och
främja
likabehandling

Ordningsregler Styrdokument D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Kartläggningar av
riskfaktorer

Rapport S Office 365 Digitalt Gallras Gallra
s vid
inaktu
al itet
Olika
kartläggningsun
de rla g för
arbetet med
likabehandlings
pl an. Ex.
enkäter,
trygghetsvandri
ng ar,
sociogram
o.s.v.
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Anmälan

Utredning

Anmälan om kränkande
behandling eller
diskriminering, utredning
upprättas inkommer,
uppföljningar

Rapport -
uppföljning

S PMO Digitalt Bevaras 6 kap. 10 § SL
2 kap. 7 § DL

Vidta åtgärder vid
kränkande
behandling

Rapport till huvudman
om kränkning

Rapport D Public 360 Digitalt Bevaras 10 år Notering om
att anmälan är
gjord och när
bevaras på
respektive
enhet.
Skolkontoret
diarieför
anmälan.

Beslut om utvisning
ur
undervisningslokale
n

Beslut S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid
inaktualitet
Åtgärden ska
dokumenteras.
Bevaras vid
behov om
underlag för
ytterligare
åtgärder.

Hantera
disciplinärenden
(Skollagen kap 5)

Beslut om kvarsittning Beslut S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid
inaktualitet
Åtgärden ska
dokumenteras.
Bevaras vid
behov om
underlag för
ytterligare
åtgärder.
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Utredning om elev
vid upprepade
tillfällen stört
ordningen

Utredning S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid
inaktualitet

Skriftlig varning S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om tillfällig
omplacering

Beslut S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om tillfällig placering
vid annan enhet

Beslut S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Vårdnadshavar
e och elev ska
få möjlighet att
yttra sig innan
beslut. Om
yttrandet
förs in i beslutet
kan

Yttrande, inför avstängning Yttrande S PMO Digitalt Bevaras

övriga
anteckningar
gallras.
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Beslut om avstängning,
helt eller delvis

Beslut S/D PMO/ Public
360

Digitalt Bevaras Huvudman
fattar beslut
om
avstängning.
Rektor får
fatta beslut
om
omedelbar
avstängning
om
det är
nödvändigt på
grund av
brådskande
omständigheter.
Beslut om
omedelbar
avstängning
bevaras
på skolan.

Överklagan, avstängning D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år Diarieförs
centralt
med
yttrande
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Beslut om
omhändertagande av
föremål

Beslut S PMO Papper Gallras Om föremålet
inte lämnas
åter vid
lektionens slut
ska detta
dokumenteras.
Åtgärden ska
dokumenteras.
Kan gallras
efter 1 år.
Bevaras
vid behov
om
underlag
för
ytterligare
åtgärder.
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Verksamhetsomr
åd e
Gymnasieskola
och
gymnasiesärskola
Process
4.5 Följa elevens
lärande och
utveckling

Beskrivning
I processen ingår aktiviteter för att, följa upp lärande, sätta betyg, föra utvecklingssamtal, hantera behov av stöd och extra insatser i

verksamheten. Verksamhetssystem: Office 365, Unikum, PMO

Aktivitet Dokume
n t

Registrering
Diarieförs
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Individuell studieplan S Extens Digitalt Gallras Gallras 5 år efter att eleven
slutat skolan

Nationella prov,
elevlösningar i
samtliga ämnen utom
svenska

S Närarkiv Papper Gallras Nationella prov i samtliga
ämnen förutom svenska
gallras efter 5 år

Nationella prov i svenska
och svenska som andra
språk, elevlösningar,
samtliga delar

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år

Följa upp och
dokumentera
elevens lärande

Skriftliga tester och
prov, elevlösningar

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
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Elevdokumentation
uppgift

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
Exempelvis uppsats, film
eller grupparbete. Kan
återlämnas till
eleven efter bedömning gjord.
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Provresultat
sammanställning

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualiet

Gallras vid inaktualitet
T.ex.
arbetsplatskontakter,
praktikbesked, omdömen.
Under förutsättning att
uppgifter om

Handlingar rörande
APL/praktik och
praktikplatser

S Unikum/
Office 365

Digitalt Gallras

genomförd praktik
dokumenteras i elevmatrikel
eller motsvarande

Anteckningar från eller
inför utvecklingssamtal
eller motsvarande

Mötesant
ec kn ing

S Unikum Digitalt Gallras Gallras efter att eleven slutat
skolan under förutsättning
att uppgifter av vikt
dokumenterats i t ex
åtgärdsprogram,
likabehandlingsärendet mm.
Sparas i PMO om innehåller
uppgifter av betydelse.

Samverka om
elevens
utveckling

Minnesantecknin
gar familje-
/elevsamtal

Mötesant
ec kn ing

S Unikum Digitalt Gallras Gallras efter att eleven slutat
skolan under förutsättning
att uppgifter av vikt
dokumenterats i t ex
åtgärdsprogram,
likabehandlingsärendet mm.
Sparas i PMO om innehåller
uppgifter av betydelse.



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL

119

Anmälan behov av stöd Anmälan S PMO Digitalt Bevaras 5 år Informationen kan
dokumenteras i
elevhälsoprotokoll eller
utredning.

Anteckningar från samtal
med elever gjorda av
lärare, kurator,
skolpsykolog kring att
elev har stödbehov för att
nå målen i skolan

S PMO Digitalt Gallras Gallras om väsentlig
information förts över till
annan dokumentation.
Uppgifter om att elev är i
behov av stöd ska anmälas
till rektor. Anteckningar kan
gallras om informationen har
förts över till t.ex. en
utredning.

Anteckningar från samtal
med elever gjorda av
skolsköterska och
skolläkare kring att elev
har stödbehov för att nå
målen i skolan

S PMO Digitalt Gallras Kan gallras när information
överlämnats. Uppgifter om att
elev är i behov av stöd ska
anmälas till rektor. Skolhälsan
kan inte stötta i detta.
Anmälan ska göras till rektor
och utrymme
finns att bryta sekretessen.

Utredning behov av stöd Utredning S PMO Digitalt Bevaras 5 år T.ex. pedagogisk utredning

Beslut att upprätta
åtgärdsprogram

Beslut S PMO Digitalt Bevaras 5 år Överklagningsbart

Hantera behov
av stöd
angående
skolsvårigheter
och andra
problem

Åtgärdsprogram S PMO Digitalt Bevaras 5 år Upprättandet av
åtgärdsprogram görs i i
Unikum. Påskrivet program
läggs i PMO.
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Beslut om att inte upprätta
åtgärdsprogram

Beslut S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Uppföljning/utvärdering
åtgärdsprogram

S PMO Digitalt Bevaras 5 år
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Beslut och handlingar
rörande särskilda
stödinsatser

Beslut S PMO Digitalt Bevaras 5 år Såsom särskild
undervisningsgrupp och
anpassad studiegång.
Dokumenteras i
åtgärdsprogram.

Beslut och övriga
handlingar rörande
undervisning i hemmet
eller
på sjukhus

Beslut S Public 360 Digitalt Bevaras Delegationsbeslut
, 24 kap. 20, 22
§§ SL

Ansökan och beslut
om
studiehandledning på
modersmål

Ansökan S Extens Digitalt/papper Bevaras 5 år Pappersblankett kan gallras
när informationen är
registrerad i Extens

Beslut om individuellt
anpassat program

Beslut S PMO Digitalt Bevaras GF kap 9 § 4, dokumenteras i
studieplan

Befrielse från visst
utbildningsinslag/
undervisning

S PMO Digitalt Bevaras SL kap 7 § 17

Beslut om reducerat
program

Beslut S PMO Digitalt Bevaras GF kap 9 § 6, dokumenteras i
studieplan

Beslut om att elev får gå
om kurs

Beslut S Unikum
PMO

Digitalt Bevaras GF kap 8 § 23
GF kap 9 § 1-3

Beslut om att förlänga
utbildningen på nationellt
program till mer än 3 år för
elev

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras Delegationsbeslu
t SL kap 16 § 15
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Beslut om att förlänga
preparandutbildning till 2
år

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras Delegationsbeslu
t SL kap 17 § 5
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Beslut om utökat program Beslut S PMO Digitalt/papper Gallras Gallras då eleven slutat
skolan GF kap 4 § 23,
dokumenteras i studieplan

Ansökan och beslut om
studieavbrott, ändrat
tillval, flyttning etc

Ansökan S Elin Digitalt/papper Gallras Gallras vid
inaktualitet Papper
kan gallras när
informationen förts
in i
verksamhetssystem.
Rapporteras in till CSN.

Anhållan om byte av kurs Ansökan S Unikum Digitalt/papper Gallras Gallras då eleven slutat
skolan Dokumenteras i
studieplan.

Fatta beslut
gällande elevens
studieplan

Beslut om att
skolförlägga utbildning
på
yrkesintroduktion

Beslut S Närarkiv Digitalt/papper Bevaras 5 år GF kap 6 § 5

Betygskatalog S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Eventuella förkortningar och
sifferkoder ska förklaras. Tas
fram årsvis efter klass.
Särskilda föreskrifter finns
hos Skolverket
kring betyg.

Examensbevis/slutbetyg/st
udiebevis/samlat
betygsdokument/gymnasie
i
ntyg

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Tas fram årsvis efter klass.

Sätta betyg

Omprövning av betyg,
beslut och handlingar

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Ingår i betygskatalog
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Resultat av prövning,
med anteckning om
betyg

S Närarkiv Papper Bevaras 10 år Har samma betydelse som
betygskatalog och bör
förvaras
tillsammans med denna.
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Verksamhetsområ
de
Gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Process
4.6 Bedriva
undervisning

Beskrivning
I processen ingår aktiviteter för att, följa upp lärande, sätta betyg, hantera studiehandledning och modersmålsundervisning, föra
utvecklingssamtal, hantera behov av stöd och extra insatser i verksamheten.

Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkiv
et

Anmärkning

Gallras vid inaktualitet
Elevrelaterad information
ska dokumenteras i
åtgärdsprogram
eller dylikt innan gallring
om
av

Protokoll
ämnesrådskonferenser/
klasskonferenser

Protokoll S Office 365 Digitalt Gallras

vikt för ett ärende.
Beställning av läromedel S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet
T.ex. medgivande från
vårdnadshavare kring

Handlingar rörande
friluftsdagar och utflykter

S Office 365 Digitalt Gallras

deltagande
Handlingar rörande
studieresor, skolresor
och

Planera och
dokumentera
undervisning

projekt

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
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Läromedel,
egenproducerat

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
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Lokal pedagogisk
planering (LPP) och
dylikt

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet

Närvaro- och
frånvarouppgifter

S Skola 24 Digitalt Gallras Gallras efter 3 år

Dokumentation vid stor
frånvaro

S PMO Digitalt Bevaras 5 år Handlingsplan samt
underlag/utredningar
med stödåtgärder

Ledighet för elev
ansökan och beslut

S Närarkiv Digitalt/papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Hantera frånvaro

Handlingar rörande
indragning/varning
om indragning av
studiestöd

S PMO Digitalt Bevaras 5 år
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Verksamhetsområ
de
Gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Process
4.7 Planera
och
organisera
verksamheten

Beskrivning

Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Lärarschema S Skola
24/Personec

Digitalt Gallras Gallras efter 3 år

Schema, klass S Skola24 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet

Anmälan och beslut om
språkval och elevens
val

S Extens Digitalt Bevaras Dokumenteras i studieplan

Sätta schema

Lokala timplaner S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet

Samverka med
elev och
vårdnadshavare

Protokoll elevforum,
t.ex. elevråd

Protokoll S Office 365 Digitalt Bevaras 5 år
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Protokoll matråd elever Protokoll S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktuallitet



183/22 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 - KS2022/0293-4 Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 : Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL

130

Protokoll från skolråd Protokoll S Sharepoint Digitalt Bevaras 5 år Skilj här på föräldramöte
och ett mer formaliserat
forum för samråd.
Minnesanteckningar
föräldramöte sparas ej.

Protokoll från klassråd Protokoll S Office 365 Digitalt Gallras Gallras efter 5 år

Anteckningar
från
föräldramöte

S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid inaktualitet

Datorkontrakt S Närarkiv Papper Gallras Gallras vid inaktualitet
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Verksamhetsområd
e
Bildning och lärande
Process
4.8 Bedriva
utbildningsverksam
het

Beskrivning
Mottagande av sökanden till gymnasieutbildning, Mimers Hus gymnasium 2017 från annan kommun (utanför GR) Diarium

SMN

Aktivitet Dokument Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrering
D=Diarieförs
S=Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper=P
Digitalt=D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Elev folkbokförd i
annan kommun
ansöker om
mottagande.
Elevens
hemkommun
skickar
ansökan till oss

Ansökan J/N D Public 360 Digitalt/papper Bevaras 5 år

Beslut fattas Beslut J/N D Public 360 Digitalt/papper Bevaras 5 år
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Verksamhetsområd
e
Elevhälsans
medicinska
insats (EMI)
Process
4.9 Bedriva
elevhälsa

Beskrivning

Denna process gäller både för elever i grundskola och gymnasieskola.

Verksamhetssystem: PMO, Public 360

Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Skolhälsovårdsjournale
r (EMI)

Journal S PMO Digitalt Bevaras 5 år

SHV- journaler
inlånade från annan
huvudman

Journal S PMO Digitalt/papper Bevaras 5 år Papperskopior av betydande
art skannas in i PMO och
gallras därefter. Övriga
pappersutskrifter gallras efter
avslutad skolgång.
Pappersoriginal återsänds till
utlånande part vid avslutande
skolgång.

Administrera
journaler

SHV-journaler, för
elever med skyddad
identitet

Journal S Låst
journal-
skåp

Papper Bevaras 5 år
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Skolpsykologjournaler
med underlag

Journal S PMO Digitalt Bevaras 5 år
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Barnhälsovårdsjournal
er (BVC)

Journal S PMO Digitalt/papper B 5 år Original BVC-journal i papper
skickas till landstinget för
bevarande efter avslutad
grundskola. Papperskopior av
betydande art skannas in i
PMO. Övriga
pappersutskrifter gallras
efter avslutad grundskola.

Register/förteckningar
över
journaler/journaluppgift
er som har
överlämnats till
annan huvudman

Register S PMO Digitalt/pappe
r

Bevaras 5 år In- och
utflyttningsregister i
papper lämnas till
arkivet.

Tillståndsintyg från
elev/ vårdnadshavare
på att få rekvirera
elevhälsojournal från
annan myndighet.

S PMO Digitalt/pappe
r

Bevaras 5 år Rekvisition skannas och
bevaras i PMO, därefter
gallras pappershandlingarna.

Följa upp elevens
hälsotillstånd och
förebygga och
behandla sjukdom

Remisser från
skolsköterska/skolläka
re

Remiss S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Remissvar Remiss S PMO Digitalt
papper

Bevaras 5 år Remissvar på papper skannas
till PMO, därefter kan
pappershandlingar gallras.
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Brev från
vårdinrättningar eller
kliniker

S PMO Digitalt/pappe
r

Gallras Brev från andra vårdgivare
scannas in i PMO och bevaras
där. För elever som även har
pappersjournal (främst
gymnasie- elever) följer brev
övrig journal,
d.v.s till arkiv dit
ursprungsjournal skickas efter
avslutad skolgång.
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Brev från föräldrar och
vårdnadshavare

S PMO Digitalt/papper Bevaras 5 år Skannas in till (SHV) journalen
om informationen är av värde
för eleven.

Elevhälsoenkäter S PMO Digitalt/papper Bevaras 5 år Pappershandlingar gallras
efter inskanning till PMO. Alt
till arkivet 5 år efter avslutad
skolgång, gäller
gymnasielever.

Hälsodeklarationer,
vårdnadshavares svar

S PMO Digitalt/papper Bevaras 5 år Pappershandlingar gallras
efter inskanning till PMO. För
elever som även har
pappersjournal (främst
gymnasieelever) följer brev
övrig journal,
d.v.s till arkiv dit
ursprungsjournal skickas efter
avslutad skolgång.

Vaccination,
medgivandeblankett

S PMO Digitalt Bevaras 5 år Pappershandlingar gallras
efter inskanning till PMO. För
elever som även har
pappersjournal (främst
gymnasieelever) följer brev
övrig journal, d.v.s. till arkiv dit
ursprungsjournal skickas efter
avslutad skolgång.

Hörselprov S PMO Digitalt Gallras Gallras om anteckningar gjorts
i journalen.

Rutiner för
läkemedelshantering
inom skolhälsovårdens
medicinska del

S
Sharepoint/
närarkiv

Digitalt/papper Gallras Gallras efter 1 år, ersätts
årligen (t.ex. utlämnande av
allergimedicin,
huvudvärkstabletter)
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Egenvårdplan S Närarkiv Papper Gallras Bör utvärderas årligen när ny
upprättas och om behov ej
finns eller elev slutar kan
gallras efter 5
år.
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Ge psykosociala
insatser och stöd

Möten mellan
vårdnadshavare och
t.ex. psykolog,
specialpedagog
av vikt.

S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Remiss till BUP S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Anteckningar som rör
skolkurators
verksamhet, t.ex.
korrespondens med
elever och föräldrar

S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Övrig utrednings-
/kartläggningsinformatio
n avseende enskilda
elever

S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Kurators anteckningar
som kan kopplas till
dokumentationspliktigt
ärende

S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Kurators anteckningar
som kan kopplas till
icke-
dokumentationspliktigt
ärende

S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Psykologinsats S PMO Digitalt Bevaras 5 år

Psykologs
anteckningar kring
uppgifter som kan bli

S PMO Digitalt Bevaras 5 år
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myndighetsutövning
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Psykologutlåtande,
kopior från landsting

S PMO Digitalt Bevaras/gallr
as

Påverkas skolhälsovårdens
handläggning sparas kopiorna.
Om kopiorna enbart är för
kännedom kan de gallras vid
avslutad
utbildning

Avvikelserapporter,
elev

S Sharepoint Digitalt/papper Bevaras 5 år

Avvikelserapporter
gällande brister i
processer

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Anmälan, Lex Maria D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Anmälan IVO D Public 360/
närarkiv

Digitalt/papper Bevaras 5 år

Svar från IVO och Lex
Maria anmälningar

D Public 360 Digitalt/papper Bevaras 5 år

Delegation från
skolläkare till
skolsköterska

S Närarkiv Papper Gallras Uppdateras en gång per år

Verksamhets- och
patientsäkerhetsberätte
lse

D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år
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Läkemedelslista S Sharepoint/
närarkiv

Digitalt/papper Gallras Uppdateras en gång per år av
ansvarig skolläkare
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5. Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
Verksamhetsområ
de  Vuxenutbildning
och särskild
utbildning för
vuxna
Process
5.1 Ta emot
studenter

Beskrivning

Dokumentation i verksamheten Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna

Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkiv
et

Anmärkning

Anta och placera
studerande i
vuxenutbildning

Ansökningar
och
mottagande
vuxenutbildnin
g i
Kungälvs kommuns
regi,

Ansökan S Alvis Digitalt/papper Bevaras 5 år Ansökningar i papper
gallras vid inaktualitet.
Ansökningar sker via
webben Alvis.
Registreras i Alvis
och

handlingar rörande bevaras där.
Beslut om mottagande Beslut S Alvis Digitalt Bevaras Ansökningar i papper

gallras
vid inaktualitet
Delegationsbeslut
20 kap. 9, 13,14,22 §§ SL
20 kap.9, 22, 23 §§ SL
22 kap.15-17 §§ SL
21 kap.7 § SL
Sammanställning redovisas
årligen till bildningsutskottet.

Ansökningar Hermods Ansökan S Alvis Digitalt Bevaras 5 år Ansökningar i papper
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gallras
vid inaktualitet.
Ansökningar
sker via webben och
papper
Alvis. Registreras i Alvis
och
bevaras
där.
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Ansökningar SFI Ansökan S Alvis Digitalt Bevaras 5 år Ansökningar i papper
gallras vid inaktualitet.
Antagna registreras i Alvis
och bevaras
där.Ansökningar yrkes- och

lärlingsutbildningar
Ansökan S Alvis Digitalt Bevaras 5 år Ansökningar i papper

gallras vid inaktualitet.
Antagna registreras i Alvis
och bevaras
där.Närarki

v
Papp

er
Gallras efter 2 år.
Kungälv har
originalyttrande från andra
kommuner när studenter
vill läsa i Kungälv
och kopior på sina egna

Yttrande till andra
kommuner, och från
andra kommuner om
studenter som ansökt
om att gå utbildning
utanför
hemkommun

Yttrande S
Sharepoint

Digitalt Gallras

yttrande
n.

Eleven har
original.Närarki

v
Alvis Papp

er
DigitaltHandlingar rörande

samtycken enligt GDPR
Intyg S Gallras vid inaktualitet.

Överenskommelse
om hantering av
skyddad
personuppgift

Avtal S Närarkiv Papper Gallras vid inaktualitet.

Ta emot och
inhämta
information om
studenter

Elevhistorik Uppgifter om
elevs
genomförda
kurser och,
studieavbrott

S Alvis Digitalt Bevaras

Hantera
interkommunal
ersättning

Beslut om
interkommunal
ersättning

Beslut D Public 360 Digitalt Bevaras Delegationsbeslut
SL kap 20 § 15, kap 20 §
21 och kap 21 § 7
Gäller både vid beviljande
och avslag
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Verksamhetsområ
de  Vuxenutbildning
och särskild
utbildning för
vuxna
Process
5.2 Värna om
studenters hälsa

Beskrivning

Dokumentation i verksamheten Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna

Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/form
at
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkive
t

Anmärkning

Plan mot diskriminering
och kränkande
behandling
(Likabehandlingsplan)

Styrdokume
nt

D Public 360
Teams

Digitalt Bevaras 5 år Ingår i lokal arbetsplanFörebygga
och främja
likabehandlin
g

Kartläggningar av
riskfaktorer

Utredning S Office
365 KIA

Digitalt/papperGallras Gallras vid inaktualitet
Olika kartläggningsunderlag
för arbetet med
likabehandlingsplan.
Ex. enkäter, skyddsrond
o.s.v.

Anmälan

Utredning

Elev anmäler kränkande
särbehandling

Uppföljning

D Public 360
KIA

Digitalt/papperBevaras 5 år Delegationsbesl
ut, 6 kap. 10 §
SL
2 kap. 7 § DL

Vidta åtgärder vid
kränkningar

Rapport till huvudman
om kränkning

Rapport D Public 360
KIA

Digitalt/papper10 år Notering om att anmälan
är gjord och när bevaras
på respektive enhet.
Skolkontoret
diarieför anmälan.
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Yttrande, inför
avstängning

Yttrande S/D Närarkiv/
Public
360

Digitalt/papperBevaras Elev ska få möjlighet att yttra
sig innan beslut. Om
yttrandet förs in i beslutet
kan övriga
anteckningar gallras.

Beslut om avstängning,
helt eller delvis

Beslut S/D Närarkiv/
Public
360

Digitalt/papperBevaras Huvudman fattar beslut om
avstängning.
Rektor får fatta beslut om
omedelbar avstängning om
det är
nödvändigt på grund av
brådskande
omständigheter. Beslut
om omedelbar
avstängning bevaras på
skolan.

Hantera
disciplinärenden
(Skollagen kap 5)

Elev överklagar
avstängning

Överklagand
e

D Public 360 Digitalt/papperBevaras 5 år Diarieförs centralt med
yttrande.

Tillbud/Olycksfall
för student

Tillbudsrapport för
tillbud/olycksfall

Rapport S KIA Digitalt Personal hjälper elev att
rapportera.
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Verksamhetsområde
Vuxenutbildning och
särskild utbildning för
vuxna
Process
5.3 Följa upp
studenternas
lärande och
utveckling

Beskrivning

Handlingarna i processen nedan är dokumentation som krävs för att kunna bedriva utbildningsverksamhet – vuxenutbildningen och
särskild utbildning för vuxna.

Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/form
at
Papper/digitalt

Bevara/gallra Till
slutarkivet

Anmärkning

Individuell studieplan S Alvis Digitalt Gallras Gallras när eleven
slutat skolan

Nationella prov, elevlösningar i
samtliga ämnen utom svenska

S Närarkiv Papper Gallras Nationella prov i
samtliga ämnen
förutom svenska
gallras efter 5 år

Nationella prov i svenska och
svenska som andra språk,
elevlösningar, samtliga
delar

S Närarkiv Papper Bevaras

Skriftliga tester och prov,
elevlösningar

S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet

Följa upp och
dokumentera
studentens lärande

Elevdokumentation uppgift S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
Exempelvis uppsats, film
eller grupparbete. Kan
återlämnas till eleven efter
bedömning
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gjord.

Provresultat sammanställning S Office 365 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet
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Gallras vid inaktualitet
T.ex.
arbetsplatskontakter,
praktikbesked,
omdömen.
Under förutsättning att

Handlingar rörande APL/praktik
och praktikplatser

S Närarkiv Papper Gallras

uppgifter om genomförd
praktik dokumenteras i
elevmatrikel eller
motsvarande

Betygskatalog S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Eventuell förkortningar
och sifferkoder ska
förklaras. Tas fram
årsvis efter klass.
Särskilda föreskrifter finns
hos Skolverket kring
betyg.

Papp
er

Examensbevis/slutbetyg/studiebevis
/sa m lat betygsdokument

S Närarkiv
Alvis

Digitalt

Bevaras 5 år Eleven har original

Intyg (över kunskaper i en kurs) S Närarkiv Papper Gallras Gallras efter 2 år.
Eleven har original

Omprövning av betyg, beslut
och handlingar

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Ingår i betygskatalog

Sätta betyg

Resultat av prövning, med
anteckning om betyg

S Närarkiv Papper Bevaras 5 år Har samma betydelse
som betygskatalog och bör
förvaras tillsammans med
denna.
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Verksamhetsområ
de  Vuxenutbildning
och särskild
utbildning för
vuxna
Process
5.4 Bedriva
undervisning

Beskrivning

Handlingarna i processen nedan är dokumentation som krävs för att kunna bedriva utbildningsverksamhet – vuxenutbildningen och
särskild utbildning för vuxna.

Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/form
at
Papper/digitalt

Bevara/gall
r a

Till
slutarkivet

Anmärkning

Beställning av
läromedel

Beställning S Närarkiv Digitalt Gallras Gallras efter 2 årPlanera och
dokumentera
undervisning

Handlingar rörande
studieresor, skolresor
och projekt

Rapport D Public 360 Digitalt Bevaras 5 år

Notera
daglig
närvaro

Närvaro- och
frånvarouppgifter

Förteckning S Alvis Digitalt Gallras Gallras efter 3 år
Närvaro registreras endast
för SFI
Registreras i Alvis.
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Verksamhetsområ
de  Vuxenutbildning
och särskild
utbildning för vuxna
Process

Beskrivning

Handlingarna i processen nedan är dokumentation som krävs för att kunna bedriva utbildningsverksamhet – vuxenutbildningen och
särskild utbildning för vuxna.

Aktivitet Dokument Registrering
Diarieförs/
Systematisk
förvaring

Förvaring Medium/form
at
Papper/digitalt

Bevara/gall
r a

Till
slutarkivet

Anmärkning

Public
360

5
år

Levand
e

Styrning och
ledning av
verksamhet

Lokal arbetsplan
upprättas

StyrdokumentD S

Lärplattform,
Teams

Digitalt

dokumen
t,
revidera
s

Innehåller ex.
organisationsbeskrivning, IT-
plan, elevhälsoarbete,
likabehandlingsplan.

Lärarschema upprättas Förteckning S Skola
24/Personec
Självservice

Digitalt Gallras Gallras efter 3 år
Ramschema finns i
Personec
Självservice

Studentschema
upprättas

Förteckning S Skola24 Digitalt Gallras Gallras vid inaktualitet

Kurskatalog upprättas Förteckning S Alvis Digitalt Bevaras

Grupplistor upprättas Förteckning S Alvis Digitalt Bevaras

Sätta schema

Timplaner upprättas Förteckning S Alvi
s

Skola 24 Digitalt Bevaras
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Samverka med
omvärld

Protokoll eller
mötesanteckningar,
lokala
samverkansgrupper
upprättas

Protokoll S Sharepoint
Teams

Digitalt Bevaras T.ex. skola-statliga
myndigheter, skola-
kommunala myndigheter,
skola-fritid, skola-näringsliv.

Kommunicera
och
marknadsföra
verksamhet

Informationsmaterial
upprättas

Meddelande S Hemsida Digitalt Gallras T.ex. handlingar som
presenterar kurser och
ämnen.

Samverka med
studenter

Protokoll elevforum ex
studeranderåd
upprättas

Protokoll S Sharepoint
Teams

Digitalt Bevaras
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Dokumenthanteringsplan för Kultur

Biblioteksenheten

Verksamhetsområde
Bibliotek
Process
6.1 Inköp och lån
av böcker

Beskrivning
Processen beskriver hanteringen kring bibliotekets inköp av böcker.

Lagrum: Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), Bibliotekslagen (2013:801)

Verksamhetssystem: Book-IT, Public 360

Aktivitet
Inköp av böcker

Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/forma
t
Papper –
P Digitalt
– D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

En biblioteksplan
upprättas inom politiken.

Styrdokument N D Public360 Digitalt Bevaras 5 år

Mediaplan tas fram
för vilka böcker
som skall
inhandlas.

Styrdokument N S Sharepoint Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet

Inköpsförslag
inkommer från
låntagare

Synpunkt J S Outlook Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet

Lån av böcker från
andra bibliotek
Begäran om fjärrlån Synpunkt J S Outlook/LIBRI

S/Book-IT
Digitalt Gallras Gallras vid

inaktualitet
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Verksamhetsområde
Bibliotek
Process
6.2 Sammanställning
av statistik

Beskrivning
Processen beskriver hanteringen kring hur sammanställandet av statistik gällande utlån och beståndet (antal media) ser ut.
Biblioteket lämnar ut statistiken till Kungliga biblioteket.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper = P
Digitalt = D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Kungliga biblioteket
inkommer med en
begäran om att få ta
del av statistik

Begäran N S Outlook Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet

Biblioteket rapporterar
in statistiken till
Kungliga biblioteket

Sammanställni
ng

N S Book-IT Digitalt Gallras Gallras vid
inaktualitet
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Verksamhetsområde
Bibliotek
Process
6.3
Lånekortsförbindels
eBibliotekskortsförbi
ndelse

Beskrivning
Processen beskriver bibliotekets hantering av lånekortsförbindelser

bibliotekskortsförbindelser.

Verksamhetssystem: Book-IT

Lagrum: Bibliotekslagen (2013:801)

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper =
P Digitalt =
D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan om lånekort
bibliotekskort

Ansökan N S Förvaras i pärm i
biblioteket och
digitalt i Book-IT

Papper/Digitalt Gallras vid
inaktualitet

Personer över 18
år ansöker om
lånekort digitalt
via hemsidan
Bibliotek i Väst.
Under 18 år
ansöker
vårdnadshavare
via blankett.

Lånekor
t

Biblioteksko
rt

Gallras
vid
inaktualite
t.

Gallrasutfärdas
Verifikation N S Book-IT Digitalt Gallras

vid
inaktivitet 3 år
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Biblioteksenheten och kulturenheten

Verksamhetsområd
e
Kultur och bibliotek
Process
7.1
Programverksamhet

Beskrivning
Biblioteksenheten och kulturenheten bedriver programverksamhet i form av utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter.

Verksamhetssystem: Indesign, Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper = P
Digitalt = D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

ProgramgruppsmötenMötesprotokoll N S Sharepoint Digitalt Gallras Gallras
vid
inaktualit
et

Kontrakt Avtal N D Public360 Digitalt/papper Bevaras 5 år Samlingsärende
per år

Samarbetskontrakt Avtal N S Sharepoint/när
a
rkiv

Digitalt/papper Gallras Gallras vid
inaktualitet

Folders Informations-
material

N S Sharepoint Digitalt/papper Bevaras Efter
innevarande år

Ett exemplar
bevaras

Affisch, annons,
flyers

Informationsmate
ri
al

N S Sharepoint Digitalt/papper Gallras Gallras vid
inakutalitet

Statistik på besök Sammanställning N S Sharepoint Digitalt Bevaras En gång per år
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Kulturskola allmän kultur och teater

Verksamhetsområd
e
Kultur
Process
8.1 Inköp av konst

Beskrivning
Processen som beskrivs nedan är processen för inköp, förvaltning och innehav av

konst. Verksamhetssystem: Filemaker

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper =
P Digitalt =
D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Uppdrag Protokollsutdrag N S Närarkiv Digitalt/papper Bevaras 5 år
Upphandling Se dokument-

hanteringsplan
för
Upphandlings-
enheten

Inköp Beställnings-
skrivelse

N S Närarkiv Digitalt/papper Bevaras 5 år
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Verksamhetsområd
e
Kulturstöd
Process
9.1 Kungälvs
kommuns
kulturstipendium
och kulturpris

Beskrivning
Kungälvs kommun delar årligen genom, kommunstyrelsens bildningsutskott, ut ett
kulturstipendium. Stipendiet delas ut till en eller flera kulturstipendiater med
anknytning till kommunen, som visat lovande förutsättningar inom kulturella eller
konstnärliga områden. Ett samlingsärende per år som döps till ”Kungälvs kommuns
kulturstipendium år …”

Kommunen delar även ut ett kulturpris som hanteras likadant som kulturstipendiet.

Verksamhetssystem: Public 360

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper =
P Digitalt =
D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

En person eller
förening nomineras
enligt stadgar

Ansökan N D Public360 Digitalt/papper Bevaras 5 år Ett
samlingsärende
per år

Tjänsteutlåtande N D Public360 Digitalt/papper Bevaras 5 år Ett
samlingsärende
per år

Beslut fattas

Protokollsutdrag N D Public360 Digitalt/papper Bevaras 5 år Ett
samlingsärende
per år

Utbetalning Se
Ekonomienhete
ns
dokumenthanteri
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n gsplan
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Verksamhetsområde
Kulturskola
Process
10.1 Kulturskola

Beskrivning
Processen beskriver bibliotekets hantering av

lånekortsförbindelser. Processen beskriver antagningsförfarandet

på Kulturskolan Verksamhetssystem: Book-IT Extens

Lagrum: Bibliotekslagen (2013:801) Finns ej

Aktivitet Dokument
(benämning av
handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
Papper = P
Digitalt = D

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Ansökan till
Kulturskolan

Ansökan J/N S Extens Digitalt Gallras Gallras efter
avslutad kurs

Sökandelista Lista J/N S Extens Digitalt Gallras Gallras årligen
för de personer
som
inte åter anmäla
sig.

Beslut om antagning Beslut J/N S Beslut om
antagning
skickas
via e-post.

Elevlista Lista J/N S Extens Digitalt Gallras Elevlistor gallras
efter varje läsår
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Dokumenthanteringsplan för Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetsområde
Bildning och Lärande
Process
11.1
Arbetsmarknadsåtgärd
er

Beskrivning
Processen syftar till att individer med försörjningsstöd går ut i egenförsörjning.

Lagrum: Socialtjänstlagen (2001:453), (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)

Verksamhetssystem: Treserva

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Försörjningsstöd
skickar
ärende/uppdrag

Uppdrag J S Treserva D B Efter avslutat
uppdrag skickas
handlingarna till
Försörjningsstöd
et

En journal upprättas Journal J S Treserva D

Journalanteckningar Journal J S Treserva D

Genomförandeplan
upprättas

Genomförandepl
an

J S Treserva/närarkiv D/P B

Samtycke upprättas för
att
bistå process

Avtal J S Treserva D/P B

Avslutningsutlåtande
upprättas

Rapport J S Treserva D/P B
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Framsteget

Uppdrag genom
Treserva

Journal J S Treserva D B

Uppdrag genom vård, Anteckningar J S Närarkiv P G Gallringsfrist?
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arbetsförmedlingen,
drop-
in
Ärende i Treserva Journal J S Treserva D B

Ärende genom vård,
arbetsförmedlingen,
drop- in

Anteckningar J S Närarkiv D/P G

Förfrågan/samtycke Ansökan/avtal J S Närarkiv P

Genomförandeplan
för ärenden i
Treserva

Genomförandepl
an

J S Treserva D/P B

Individuell planering för
ärenden ej i Treserva

Anteckningar J S Närarkiv D/P G

Kartläggning Treserva Anteckningar J S Närarkiv D/P B

Kartläggning Anteckningar J S Närarkiv D/P G

Löpande
planering
Treserva

Anteckningar J S Treserva/närarkiv D/P B

Löpande planering ej
Treserva

Anteckningar J S Närarkiv D/P G Efter avslutat
uppdrag erbjuds
den sökande att
få med sig
dokumentatione
n, om ej så
strimlas dessa
dokument.
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Praktikunderlag
Treserva

Avtal J S Närarkiv P B

Praktikunderlag Avtal J S Närarkiv P G
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Slutdokumentation
Treserva

Upprättad
handling

J S Treserva/närarkiv D/P B

Slutdokumentation Upprättad
handling

J S Närarkiv D/P B
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Verksamhetsområde
Feriearbeten
Process
11.2 Feriearbeten

Beskrivning

Kungälvs kommun erbjuder ungdomar 16-19 år feriearbeten. Tre olika typer av feriearbete erbjuds:
• Inom kommunens olika verksamheter
• Mentorsjobb, med föreningsplacering
• Inom näringslivet

Dokumentation kring feriearbeten sker i Aditro och i Sharepoint. Vid rapportering till politik och förvaltningsledning används Public
360, avtal registreras i Public 360.

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretes
s  N=Nej
J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format
P = Papper D =
Digitalt

Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Politiken fattar beslut
om verksamheten

Styrdokument N D Public 360 D B Efter 5 år*

Samverkansavtal
med arbetsgivare
skrivs – Interna
och externa

Avtal N D Public 360 P/D B Efter 5 år*

Interna
rutinbeskrivningar
upprättas

Styrdokument N S Sharepoint D Gallras vid
inakuallitet

Arbetsordning/
processbeskrivn
in g

Rekryteringsprocessen
startar
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Annonsering av ledig
tjänst på Offentliga
jobb Kungälvs
kommuns
hemsida

Annons N S Aditro D Gallras vid
inaktuallitet
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Ansökningshandlingar
inkommer till
Offentliga jobb
Kungälvs kommuns
hemsida

Ansökan N S Aditro D Gallras vid
inaktualitet.

.

Beslut om tillsättning
av tjänst fattas,
feriearbetaren
meddelas per e-post

Skrivelse N S Outlook D Gallras vid
inaktualitet.

Arbetstagaren fyller
i blankett om
skattejämkning och
om utbetalning av
lön

Blanketter lämnas till lön/SOLTAK

Ungdom fyller i
tidrapport AVA

Se lönutbetalningsprocessen, blanketten lämnas till lön/SOLTAK

Fråga från ungdom Skrivelse N S Outlook D Gallras
vid
inakuallit
et

Fråga från extern
arbetsgivare om
hur sommarjobb
fungerar

Skrivelse N S Outlook D Gallras
vid
inakuallit
et

Arbetsgivare
inkommer med
förfrågan

Ansökan N D Public 360 P/D Efter 5 år*

Kallelser
styrgruppsmöten

Kallelse N S Sharepoint D Gallras
vid
inakuallit
et
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Protokoll från
styrgruppsmöten

Protokoll N S Sharepoint
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Redovisning av
projektet startar

Tjänsteutlåtande N D Public 360 P/D Efter 5 år*

Ärendet
föredras/antecknas i
KS

Beslut N D Public 360 P/D Efter 5 år*
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Dokumenthanteringsplan för enheten Mottagning och introduktion

Verksamhetsområde
Myndighet Bildning och
lärande
Process
12.1 Förfrågningar och
varningsbrev

Beskrivning
Processen beskriver handläggning av inkomna handlingar avseende enskilda som ej är aktuella inom socialtjänsten

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet Treserva.
Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog akt. D =
Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Handlingar som insorteras i Kronologisk pärm ska inte bevaras

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretess
N=Nej J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Anvisning enligt
bosättningslagen,
föremål för
avskrivning

Skrivelse J S Pärm i närarkiv P G Gallras efter 2
år
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Verksamhetsområde
Myndighet Bildning och
lärande
Process
12.2 Ekonomiskt bistånd
nyanlända

Beskrivning
Processen beskriver handläggning och beslut avseende ekonomiskt bistånd

Handlingar som inkommer eller upprättas sparas i analog och/eller digital akt inom ramen för verksamhetssystemet
Treserva. Fysisk akt förvaras i närarkiv. När medium/format anges som P endast innebär det att handlingen förvaras i analog
akt. D = Treserva och P/D innebär att handlingen finns i både analog samt digital akt.

Verksamhetssystem: Treserva

Personakter bevaras utifrån statistiskt urval och omfattar individer födda dag 5, 15 och 25

Aktivitet Dokument
(benämning
av handling)

Sekretess
N=Nej J=Ja

Registrerin
g
D=Diarieförs
S=Systemati
sk
förvaring

Förvaring Medium/format Bevara/gallra
Bevaras=B
Gallras=G

Till slutarkivet Anmärkning

Beslut om
uppehållstillstånd från
Migrationsverket

Beslut J S I närarkiv P B Leverans till
centralarkiv 5 år
efter avslutat
ärende

Bevaras
utifrån
statistiskt
urval födda
dag 5, 15,
25

Beslut om bosättning
från Migrationsverket

Beslut J S I närarkiv P B Leverans till
centralarkiv 5 år
efter avslutat
ärende

Bevaras
utifrån
statistiskt
urval födda
dag 5, 15,
25

Samtycke Avtal J S I närarkiv P/D B Leverans till
centralarkiv 5 år
efter avslutat
ärende

Bevaras
utifrån
statistiskt
urval födda
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dag 5, 15,
25
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA

Arkivbeskrivning för AB Kongahälla 

Kungälvs kommuns arkivreglemente fastställer att varje myndighet ska upprätta ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga aktuella 
allmänna handlingar och som beskriver hur dessa hanteras, en s.k. dokumenthanteringsplan. Med myndighet avses i reglementet 
kommunstyrelsen, övriga nämnder, revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig ställning. Dokumenthanteringsplanen ska vara 
processbaserad och antas, efter godkännande av arkivmyndigheten, av den myndighet som berörs. För att dokumenthanteringsplanerna ska 
kunna fungera i praktiken och spegla hur respektive myndighet faktiskt hanterar sina dokument, ska respektive plan följas upp för eventuell 
revidering minst en gång per år och vid omorganisation.

Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för 
verksamhet, hur myndigheten hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen är ett viktigt komplement 
till dokumenthanteringsplanen, då den underlättar användningen av arkivet och därmed återsökningen av myndighetens allmänna handlingar.

En dokumenthanteringsplan ska kontinuerligt revideras. Beslut om eventuella ändringar och tillägg fattas av AB Kongahällas styrelse efter 
samråd med arkivmyndigheten (Kommunstyrelsen).
Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivreglementet fastställer 
att varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av 5-11 §§ i reglementet. AB Kongahällas 
handlingar diarieförs i Kungälvs kommuns diarie- och verksamhetssystem Public 360.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för bolaget AB Kongahälla. Arkivmyndigheten får tillexempel besluta om hur handlingar som tillhör bolaget 
förvaras och arkiveras. Enligt arkivreglementet ska bolaget även utse en arkivansvarig och arkivredogörare. Den arkivansvarige bevakar 
arkivfrågorna inom hela myndigheten och informerar myndigheten och berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. 
Arkivredogörare svarar för tillsynen och vården av den egna myndighetens, alternativt del av myndighetens, handlingar. Arkivansvarig och 
arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.

Som arkivansvarig ska man:

- Ha kunskap om lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar.
- Ha kunskap om kommunens styrande dokument och rutiner angående hantering av allmänna handlingar.
- Bevaka tillämpning av ovanstående regelverk inom den egna myndigheten.
- Vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna handlingar, både digitalt och i papper.
- Bevaka frågor som rör hantering av allmänna handlingar, såväl digital som pappersbunden, vid organisations- och verksamhetsförändringar, 
budgetarbete, lokalförändringar och övrig planering.
- Tillse att dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning upprättas.
- Samråda med arkivmyndigheten angående arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan och arkivförteckning samt övriga frågor kring hantering 
av allmänna handlingar.
- Medverka vid möte med arkivmyndigheten inför godkännande av dokumenthanteringsplan och arkivförteckningsplan.

- Tillse att handlingar överlämnas till arkivmyndigheten enligt arkivmyndighetens krav samt att beslutad gallring sker.
- Informera om och stödja all personal med frågor kring hantering av allmänna handlingar.   

I uppdraget som arkivredogörare vid Ab Kongahälla ingår att:

- Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna myndighetens hantering av allmänna handlingar.
- Vårda myndighetens handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighetens riktlinjer.
- Biträda vid upprättande och revidering av myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
- Verkställa beslutad gallring och upprätta gallringsprotokoll.
- Se till att arkivbildningen sköts enligt dokumenthanteringsplanen, och göra arkivansvarig uppmärksam på om planen behöver revideras.
- Förbereda överlämning av handlingar till centralarkivet enligt arkivmyndighetens riktlinjer.
- Samråda med myndighetens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor som rör hanteringen av allmänna handlingar.

Arkivansvarig för AB Kongahälla är administrativ chef i Kungälvs kommun och arkivredogörare är styrelsesekreterare för AB Kongahälla. 

Organisation och verksamhet

Den 11 november 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut (KF 2021§163) om att en bolagskoncern med kommunens 
helägda bolag skall bilas per den 1 december 2021, med Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag. AB Kongahälla svarar för ägarstyrningen av 
samtliga kommunala bolag i Kungälv. Bolaget är strukturerat i två underkoncerner Kungälv Energi och BOKAB, vid sidan av dessa finns även 
det vilande bolaget Bagahus. 
Bolaget är en resurs för kommunal verksamhet och underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som ägare. Bolaget har 
utifrån sin verksamhet som mål att skapa nytta för kommunen och dess invånare. Verksamheten leds av VD, samt en politiskt tillsatt styrelse.

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.

Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA

Register, förteckningar och verksamhetssystem 

För att hantera ärenden och handlingar finns en rad olika verksamhetssystem. I AB Kongahällas dokumenthanteringsplan finns de olika 
verksamhetssystemen uppräknade, för respektive process, men nedan följer en beskrivning av vad de olika systemen används till: 

- Public 360 - Diariesystem/verksamhetssystem 
- Troman – Förtroendemannaregister/arvodesutbetalning 
- Sharepoint – Webbaserad filarea främst för arbetsmaterial 
- Unit4 – fakturahantering  

Verksamheterna förvarar även handlingar systematiskt i pärmar i närarkiv, se dokumenthanteringsplanen.

Ordlista 

I dokumenthanteringsplanen och i arkivbeskrivningen förekommer begrepp som kan behövas definieras och förklaras:
- Arkivbildare - Inte sällan är myndigheters arkiv av praktiska skäl uppdelade på flera arkivbildare med var sin förteckning. Ett exempel på detta 
är länsstyrelserna, med sina gamla avdelningar landskansli och landskontor. 
- Dokumenthanteringsplan – Ett styrdokument som anger hur vi hanterar myndighetens allmänna handlingar 
- Bevaras – En handling som ska bevaras ska levereras till centralarkiv eller eArkiv och där bevaras för all framtid 
- Gallras – När en handling slängs/förstörs. Förstörs den i pappersform ska den även förstöras digitalt. 
- Rensas – när ett ärende avslutas slängs arbetsmatreal som har varit till hjälp under handläggningen 
- Diarium – En förteckning på myndighetens inkomna och upprättade handlingar 
- Systematisk förvaring – Handlingar där sekretessbestämmelser är tillämpliga ska registreras. Andra handlingar får hanteras genom 
systematisk förvaring utan registrering. Systematisk förvaring kan vara till exempel i pärm eller i en mapp i e-postlåda. 
- Närarkiv – verksamhetens egna arkiv där aktuella ärenden förvaras 
- Centralarkiv – är detsamma som slutarkivet/kommunarkivet där förtecknade handlingar bevaras för all framtid 
- Handling/upptagning - Alla typer av informationsbärare. En handling kan vara ett papper med text, men också en datafil, en databas, mikrofilm, 
ljudband eller ett fotografi. 
- Dokument - Typ av handling, exempelvis en ansökan eller ett beslut.
- Förvaring - Anger hur handlingen förvaras. 
- Medium/Format - Talar om hur informationsbäraren ser ut. Det kan vara papper (P) eller i digital form (D). Andra informationsbärare kan också 
förekomma och anges då särskilt. 
- Anmärkning - Extra information om handlingen och hanteringen av handlingen. 

AB Kongahälla är koncernens moderbolag och arbetar koncernövergripande. AB Kongahällas ändamål är att främja en aktiv ägarstyrning av 
kommunens bolag och samordning av koncernens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges bolagspolicy, ägardirektiv, rambudget och andra 
styrdokument.
Uppdraget för AB Kongahälla är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka 
bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Kungälv och dess invånare och medverka till 
utvecklingen av ett hållbart Kungälv, samt bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål. Grunduppdraget är formulerat enligt 
följande: AB Kongahälla ger ett samordnat, effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare.

Styrning utgår från aktuella lagar, regler och styrande dokument såsom:
- Aktiebolagslagen.
- Kommunallagen.
- Svensk kod för bolagsstyrning.
- SKR:s Principer för styrning av kommun- och Regionsägda bolag.
- Riktlinjer och direktiv för Kungälvs kommun.
- Styrande dokument från Kungälvs kommun såsom bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. 
- Styrande dokument inom Kongahälla AB.
- Koncernens affärsidé och vision.
- Bolagsspecifikt ägardirektiv och bolagsordning för Kongahälla AB.
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA

Verksamhetsområd
e    AB Kongahälla 

Tjänsteskrivelse tas 
fram 

Tjänsteskrivelse
/ 
Tjänsteutlåtande

N/J D Public 360 D B Efter 5 år

Kallelse produceras Föredragningslis
ta N D Public 

360/Word D B Efter 5 år

Protokoll produceras Protokoll N/J D Public 360 D B Efter 5 år

Reservationer och
anteckningar

Digital signering Protokoll N/J S Adobe D G N

Gallras direkt 
efter att 
protokoll 
registreras i 
Public 360

Kallelse 
sammanställs, inkl 
möteshandlingar

Outlook/ 
First 
Agenda

N/J S DKallelse

Yttrande N D Public 360 D

G

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

B Efter 5 år

Aktivitet
Till 
slutarkivet Anmärkning

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för AB Kongahälla är bolagets styrelse. Hur personuppgifter hanteras kan läsas på Kungälvs kommuns hemsida, där 
finns även kontaktuppgifter till bolagets dataskyddsombud. AB Kongahällas dataskyddsombud är:

- Kommunarkivarie 

Beskrivning

Bolaget är ett moderbolag i Kungälv kommuns helägda koncern. Bolaget är en resurs för kommunal verksamhet och 
således underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som ägare. Bolaget har utifrån sin 
verksamhet som mål att skapa nytta för kommunen och dess invånare. Bolaget ska bedriva en aktiv ägarstyrning av 
kommunens samtliga bolag och ansvarar för samordningen av koncernens verksamhet för att uppnå syftet utifrån 
kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrdokument. Processen som beskrivs nedan är administration av 
processer inom AB Kongahälla. 

Dokumenthanteringsplan för AB Kongahälla 

Sekretess     
N=Nej J=Ja Förvaring

Medium/for
mat 
Papper=P 
Digitalt=D

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Fysiska protokoll levereras till kommunarkivet i pappersform en gång per år.

Process 
Styrelsesammanträ
de

Verksamhetssystem: Public 360, First Agenda, Troman.                                                                                                               

Lagrum: Kommunallagen och aktiebolagslagen 

Dokument 
(benämning av 
handling)

Upplysningar om allmänna handlingar 

Allmänheten har idag ingen möjlighet att själva söka i kommunens diarium. För upplysning om sökingångar kan ansvarig styrelsesekreterare 
eller registrator kontaktas. 

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

Det förekommer sekretessuppgifter i handlingar som hanteras inom bolaget, exempelvis sekretess enligt aktiebolagslagen eller och 
upphandlingssekretess.
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA

Process      
Utbetalning av 
arvoden

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Process 
Kundfakurering

Aktivitet

Dokument 
(benämning av 
handling)

Sekretess 
N=Nej J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring

Medium/for
mat 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till 
slutarkivet Anmärkning

Faktureringsfiler 
skapas och skickas 
via Unit4

Fakturafil N S Unit4 D B, ligger i 
mappsystem

Fakturajournal Rapport N S Filarera 
Soltak D B, ligger i 

mappsystem

Som del av 
bokförings-
pärm

Inbetalningar kund Verifikation + 
bankunderlag N S Närarkiv P

G sju år efter 
avslutat 
räkenskapsår

Som del av 
bokförings-
pärm

Process      
Leverantör

Aktivitet

Dokument 
(benämning av 
handling)

Sekretess 
N=Nej J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring

Medium/for
mat 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till 
slutarkivet Anmärkning

Fakturor konteras 
och bestyrks, 
därefter lämnas de 
till attestant. Efter 
det betalas de 

Faktura + 
blankett 
Underlag för 
utbetalning + 
underlag från 
banken

N S Närarkiv P
G sju år efter 
avslutat 
räkenskapsår

Som del av 
bokförings-
pärm

Verksamhetsområd
e AB Kongahälla

Beskrivning
Alla förekommande arbetsuppgifter hänförliga till leverantörsfakturor

Verksamhetsområd
e AB Kongahälla

Beskrivning
Alla förekommande arbetsuppgifter hänförliga till kundfakturering.

G

Pappersblanke
tt fylls i av 
förtroendevald
, 
pappersblanke
tt skannas och 
skickas

Utbetalning av 
arvoden Underlag N P/D

Verksamhetsområd
e AB Kongahälla

SNärvarolista 
sammanträden Närvarolista

S
Närarkiv 
stadshuset/ 
Troman

Aktivitet

Dokument 
(benämning av 
handling)

Sekretess 
N=Nej J=Ja Förvaring

TromanN

Medium/for
mat 
Papper=P 
Digitalt=D

G

Beskrivning

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till 
slutarkivet

Närvaro tas 
vid 
sammanträde 
och fylls i 
online via 
Troman av 
sekreterare. 
Underlag för 
arvode gallras 
efter 10 år.

Arvode betalas ut till förtroendevalda för närvarande vid styrelsesammanträden och bolagsstämmor.                     
Verksamhetssystem/ register: Troman / Förtroendemannaregistret

Anmärkning

D
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Process      
Bokslut

Aktivitet

Dokument 
(benämning av 
handling)

Sekretess 
N=Nej J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring

Medium/for
mat 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till 
slutarkivet Anmärkning

Bokslut

Bokslutsbilagor 
och 
bokslutsspecifik
ationer

N S Sharepoint D B, ligger i 
mappsystem

Årsredovisning/
koncernredovisning

Årsredovisning/k
oncernredovisni
ng

N S Public 360 D B

Deklarationer Arbetsgivardekla
rationer N S Filarera 

Soltak D
G tio år efter 
avslutat 
räkenskapsår

Deklarationer Inkomstdeklarati
on N S Sharepoint D

G tio år efter 
avslutat 
räkenskapsår

Process      
Bolagets ägande

Aktivitet

Dokument 
(benämning av 
handling)

Sekretess 
N=Nej J=Ja

Registrering 
D=Diarieförs 
S=Systematisk 
förvaring

Förvaring

Medium/for
mat 
Papper=P 
Digitalt=D

Bevara/gallra 
Bevaras=B 
Gallras=G

Till 
slutarkivet Anmärkning

Dokument om 
bolagets ägande Aktiebok N S Sharepoint D B

Dokument om 
bolagets ägande Aktiebrev N S Närarkiv 

Ekonomi P B

Verksamhetsområd
e AB Kongahälla

Beskrivning
Alla förekommande arbetsuppgifter hänförliga till bokslut och upprättande av årsredovisning/koncernredovisning

Verksamhetsområd
e AB Kongahälla

Beskrivning
Varje aktiebolag måste ha en aktiebok. Av ett aktiebrev framgår det vem som äger en, eller vissa, av aktiebolagets aktier. 
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Andreas Forsner

2022-10-19

Svar på remiss - promemorian Säkerheter enligt miljöbalken (Dnr
KS2022/1839-2)

Sammanfattning

Miljödepartementet har inkommit med en remiss om promemorian Säkerheter enligt miljöbalken. I
promemorian lämnas förslag som syftar till att utveckla miljö-balkens bestämmelser om säkerheter.

Det föreslås ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av avfall och vid
utvinningsavfallsverksamhet som innebär att staten, kommuner, regioner och kommunalförbund
inte ska behöva ställa säkerhet.

Det föreslås också att Riksgäldskontorets roll vid bedömning av säkerheter för tillstånd till
utvinningsavfallsverksamheter ska utvecklas genom att ge myndigheten rätt att överklaga och
begära omprövning och genom att tillsynsmyndigheten ska underrätta Riksgäldskontoret om
förhållanden som kan vara skäl för omprövning.

Vidare föreslås att bestämmelsen om skyldighet för tillsynsmyndigheten att underrätta andra
myndigheter om förhållanden som kan vara skäl för förbud eller återkallelse av tillstånd, dispens
eller godkännande eller omprövning ska kompletteras med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
Det föreslås att en säkerhet enligt miljöbalken ska ställas till länsstyrelsen om inte annat anges i lag
eller förordning och att säkerheten får ska få tas i anspråk av den myndighet som säkerheten har
ställts till.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.

Juridisk bedömning

Promemorian innehåller förslag till ändring i miljöbalken och förslag till förordning om ändring i
miljötillsynsförordningen (2011:13).
Förvaltningen har inga synpunkter på förslagen till ändringar.

Förvaltningens bedömning

Miljödepartementet har inkommit med en remiss om promemorian Säkerheter enligt miljöbalken. I
promemorian lämnas förslag som syftar till att utveckla miljö-balkens bestämmelser om säkerheter.

Det föreslås ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av avfall och vid
utvinningsavfallsverksamhet som innebär att staten, kommuner, regioner och kommunalförbund
inte ska behöva ställa säkerhet.

Det föreslås också att Riksgäldskontorets roll vid bedömning av säkerheter för tillstånd till
utvinningsavfallsverksamheter ska utvecklas genom att ge myndigheten rätt att överklaga och
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begära omprövning och genom att tillsynsmyndigheten ska underrätta Riksgäldskontoret om 
förhållanden som kan vara skäl för omprövning.

Vidare föreslås att bestämmelsen om skyldighet för tillsynsmyndigheten att underrätta andra 
myndigheter om förhållanden som kan vara skäl för förbud eller återkallelse av tillstånd, dispens 
eller godkännande eller omprövning ska kompletteras med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.
Det föreslås att en säkerhet enligt miljöbalken ska ställas till länsstyrelsen om inte annat anges i lag 
eller förordning och att säkerheten får ska få tas i anspråk av den myndighet som säkerheten har 
ställts till.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

I kapitel 8 finns konsekvensbedömning. I kapitel 8.6 och 8.8 finns bedömningar av konsekvenser 
för kommuner och regioner respektive miljön. 

Kap 8.6. Konsekvenser för kommuner och regioner
Bedömning: För kommuner och regioner innebär förslaget framför allt att säkerheter inte behöver 
ställas för kommunala deponier, vilket leder till minskad administration och minskade kostnader.

Skälen för bedömningen: Förslaget om att undanta kommuner och regioner från krav på säkerhet 
innebär framför allt att säkerheter inte behöver ställas för kommunala deponier. Som tidigare 
nämnts beror säkerhetens storlek på bland annat deponins storlek och vilket avfall som deponeras 
där. I ovan nämnda rapport från 2004 anges att för en deponi på tio hektar för icke-farligt avfall 
behöver säkerheten uppgå till 28–53 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för sluttäckning, 
hantering och rening av lakvatten, deponigas samt övervakning och kontroll. Förslaget innebär att 
säkerheter motsvarande dessa belopp inte behöver ställas för kommunala deponier.
Övriga förslag bedöms inte innebära några konsekvenser för kommuner och regioner.

Kap 8.8 Konsekvenser för miljön
Bedömning: Förslaget har inga direkta konsekvenser för miljön. Däremot kan indirekta positiva 
miljöeffekter uppnås genom att de medel som används för efterbehandling av förorenad mark kan 
användas till andra objekt än gruvverksamhet.

Skälen för bedömningen: Vid de gruvor som är i drift i Sverige i dag uppstår årligen mer än 100 
miljoner ton gruvavfall, främst av gråberg och anrikningssand. En del av avfallet kan, om det 
hanteras felaktigt, leda till stor negativ miljöpåverkan. I dag hör vittring av sulfidmineral och 
förorening av vatten till de största miljöproblemen förknippade med gruvavfall. Hantering av 
gruvavfall utgör miljöfarlig verksamhet som ger upphov till utsläpp till vatten och mark och kan även 
medföra andra störningar för människors hälsa och miljö. De potentiellt förorenande ämnen som 
gruvavfall ger upphov till varierar beroende på bl.a. berggrundens sammansättning, 
utvinningsmetod, bearbetning och hanteringen av gruvavfallet. Miljöpåverkan beror i första hand på 
gruvavfallets egenskaper och hur det hanteras, men påverkas också av lokala förhållanden, såsom 
recipienters känslighet samt aktuella områdens topografi, klimat och geologi. Vidare används 
kemikalier vid anrikning av metaller och mineraler, vilket kan påverka kringliggande miljö.
Förslagen i promemorian har inga direkta konsekvenser för miljön. I stället handlar det om att 
säkerställa att det finns finansiering för att uppfylla de skyldigheter som följer av miljölagstiftningen. 
I fråga om deponier som drivs av offentligrättsliga subjekt säkerställs det på annat sätt. I fråga om 
gruvverksamhet innebär förslaget ytterligare möjligheter att säkerställa att säkerheten uppfyller sitt 
syfte och att statens risk därmed minskar ytterligare.

Det finns över 1 100 förorenade områden som bedöms utgöra mycket stor risk för människors 
hälsa och miljö runt om i Sverige som behöver åtgärdas. Det finns därför ett stort tryck på 
saneringsanslaget som används där ingen kan hållas ansvarig för kostnaderna. Förslagen som 
syftar till att säkerställa att säkerheterna är tillräckliga för att täcka kostnaderna för återställning 
bidrar till att anslaget i stället kan användas till områden där det inte finns någon som kan hållas 
ansvarig, vilket därmed indirekt bidrar till ökad miljönytta.

Förvaltningen har tagit del av remissen och har inga synpunkter på innehållet. 
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Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål minskade utsläpp i luft och vattendrag. 

Bedömningen i promemorian är förslaget inte har direkta konsekvenser för miljön. Däremot kan 
indirekta positiva miljöeffekter uppnås genom att de medel som används för efterbehandling av 
förorenad mark kan användas till andra objekt än gruvverksamhet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 15, 
ekosystem och biologisk mångfald. 

Förslagen i promemorian har ingen direkt påverkan på miljön men berör frågor om deponering av 
avfall och utvinningsavfall vilket berör miljöfrågor inom bland annat industri, byggnation och 
avfallshantering genom miljöbalken. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslaget i promemorian har ingen koppling till Kungälvs kommuns politiska styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen är att förslagen i remissen inte har några konsekvenser för medborgare eller brukare 
i Kungälvs kommun. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömningen är att förslagen i remissen inte har några konsekvenser för medarbetarna i Kungälvs 
kommun. 

Ekonomisk bedömning
För kommuner och regioner innebär förslaget framför allt att säkerheter inte behöver ställas för 
kommunala deponier, vilket leder till minskad administration och minskade kostnader.

Bedömningen är att förslaget i promemorian inte har några ytterligare ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter. 

Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet
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From:                                 Susanne Zwaveling
Sent:                                  Tue, 13 Sep 2022 07:31:19 +0000
To:                                      Undisclosed recipients:
Subject:                             Remiss av promemorian Säkerheter enligt miljöbalken - Svar senast 6/12 2022
Attachments:                   Remiss M2022_01822 Säkerheter enligt miljöbalken.pdf, PM remiss säkerheter 
enligt miljöbalken.pdf
Categories:                       SANDRA

Remiss av promemorian Säkerheter enligt miljöbalken 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 6 december 2022. Svaren 
bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01822 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Frågor under remisstiden besvaras av David Hansson, tel 08-4055077, e-post: 
david.hansson@regeringskansliet.se.
 
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

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

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.
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Miljödepartementet 
Kemikalieenheten, Kemikalier och avfall 
Kansliråd 
David Hansson 
08-4055077 
 
 
  

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 6 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av promemorian Säkerheter enligt miljöbalken 

Remissinstanser 
1 Arvidsjaurs kommun 

2 Askersunds kommun 

3 Avfall Sverige 

4 Bergsstaten 

5 Boliden Group 

6 Cementa AB 

7 Eslövs kommun 

8 Falu kommun 

9 Gällivare kommun 

10 Gävle kommun 

11 Göteborgs kommun 

12 Hedemora kommun 

13 Jokkmokks kommun 

14 Jönköpings kommun 

15 Kammarkollegiet 

16 Kiruna kommun 

17 Konkurrensverket 

18 Kronofogdemyndigheten 

19 Kungälvs kommun 

20 Lindesbergs kommun 
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21 LKAB  

22 Ludvika kommun 

23 Lunds kommun 

24 Lycksele kommun 

25 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

26 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

27 Länsstyrelsen i Skåne län 

28 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

29 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

30 Länsstyrelsen i Örebro län 

31 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

32 Malmö kommun 

33 Malå kommun 

34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

35 Naturskyddsföreningen 

36 Naturvårdsverket 

37 Norsjö kommun 

38 Näringslivets Regelnämnd 

39 Oxelösunds kommun 

40 Pajala kommun 

41 Regelrådet 

42 Region Blekinge 

43 Region Gävleborg 

44 Region Norrbotten 

45 Region Stockholm 

46 Region Östergötland 

47 Riksgäldskontoret 

48 Sala kommun 

49 Sametinget 
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50 Sjöfartsverket 

51 Skellefteå kommun 

52 Sorsele kommun 

53 Statens geotekniska institut 

54 Stockholms kommun 

55 Storumans kommun 

56 SveMin 

57 Svenskt Näringsliv 

58 Sveriges Bergmaterialindustri 

59 Sveriges geologiska undersökning 

60 Sveriges Kommuner och Regioner 

61 Svevia AB 

62 Södertälje kommun 

63 Trafikverket 

64 Umeå tingsrätt (Mark- och miljödomstolen)  

65 Vadstena kommun 

66 Vilhelmina kommun 

67 Världsnaturfonden WWF 

68 Västerås kommun 

69 Återvinningsindustrierna 

70 Östersunds tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 6 

december 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

M2022/01822 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet.  

Frågor under remisstiden besvaras av David Hansson, tel 08-4055077, 

e-post: david.hansson@regeringskansliet.se. 
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

Charlotta Fred 

Departementsråd 

 

 

 

 

 

Kopia till 

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

I denna promemoria lämnas förslag som syftar till att utveckla miljö-
balkens bestämmelser om säkerheter. 
Det föreslås ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av 
avfall och vid utvinningsavfallsverksamhet som innebär att staten, 
kommuner, regioner och kommunalförbund inte ska behöva ställa 
säkerhet. 

Det föreslås också att Riksgäldskontorets roll vid bedömning av säker-
heter för tillstånd till utvinningsavfallsverksamheter ska utvecklas genom 
att ge myndigheten rätt att överklaga och begära omprövning och genom 
att tillsynsmyndigheten ska underrätta Riksgäldskontoret om förhållanden 
som kan vara skäl för omprövning. 

Vidare föreslås att bestämmelsen om skyldighet för tillsynsmyndigheten 
att underrätta andra myndigheter om förhållanden som kan vara skäl för 
förbud eller återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande eller 
omprövning ska kompletteras med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Det föreslås att en säkerhet enligt miljöbalken ska ställas till 
länsstyrelsen om inte annat anges i lag eller förordning och att säkerheten 
får ska få tas i anspråk av den myndighet som säkerheten har ställts till. 
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 



184/22 Svar på remiss - promemorian Säkerheter enligt miljöbalken  - KS2022/1839-2 Svar på remiss - promemorian Säkerheter enligt miljöbalken  : PM remiss säkerheter enligt miljöbalken.pdf

  

  

 

4 

1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 
Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken 

dels att 15 kap. 35, 36 a och 37 §§, 22 kap. 6 § och 25 kap. 3 § ska ha 
följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 16 kap. 3 a § och 24 kap. 
11 a § av följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 

35 §1 

Ett tillstånd till en verksamhet som 
omfattar deponering av avfall får 
ges endast om tillståndet förenas 
med en skyldighet att ställa säker-
het enligt 16 kap. 3 § för fullgöran-
det av de skyldigheter som gäller 
för verksamheten eller om verk-

samhetsutövaren vidtar någon 

annan lämplig åtgärd för sådant 

säkerställande. 

Ett tillstånd till en verksamhet som 
omfattar deponering av avfall får 
ges endast om tillståndet förenas 
med en skyldighet att ställa säker-
het enligt 16 kap. 3 § för fullgöran-
det av de skyldigheter som gäller 
för verksamheten. 

Kravet på säkerhet gäller inte de 
delar av verksamheten som omfatt-
as av kravet i 36 a § på säkerhet vid 
utvinningsverksamhet. 

Kravet på säkerhet gäller inte 
1. de delar av verksamheten som 

omfattas av kravet i 36 a § på säker-
het vid utvinningsverksamhet, eller 

2. staten, kommuner, regioner 

och kommunalförbund. 
 

36 a §2 

Tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av balken till en verksamhet som omfattas av krav på en avfalls-
hanteringsplan för utvinningsavfall får ges endast om tillståndet förenas 
med en skyldighet att ställa säkerhet för fullgörandet av de skyldigheter 
som gäller för verksamheten. 

 Kravet på säkerhet gäller inte 

staten, kommuner, regioner och 

kommunalförbund. 

 

1 Senaste lydelse 2022:1100. 
2 Senaste lydelse 2022:1100. 
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 Tillståndsmyndigheten får medge att säkerheten ställs efter hand enligt 
en plan som innebär att säkerheten vid varje tidpunkt tillgodoser det 
aktuella behovet. 

 

37 §3 

Tillstånd till geologisk lagring av 
koldioxid ska för sin giltighet göras 

beroende av att verksamhets-

utövaren ställer säkerhet eller 

vidtar någon annan lämplig åtgärd 
för att säkerställa fullgörandet av de 
skyldigheter som gäller för verk-
samheten enligt denna balk, lagen 
(2020:1173) om vissa utsläpp av 
växthusgaser samt de föreskrifter 
och tillståndsvillkor som har med-
delats med stöd av dessa lagar. En 
säkerhet får ställas efter hand enligt 
en plan som vid varje tid tillgodoser 
det aktuella behovet av säkerhet. 

Tillstånd till geologisk lagring av 
koldioxid får ges endast om till-

ståndet förenas med en skyldighet 

att ställa säkerhet för att säkerställa 
fullgörandet av de skyldigheter 
som gäller för verksamheten enligt 
denna balk, lagen (2020:1173) om 
vissa utsläpp av växthusgaser samt 
de föreskrifter och tillståndsvillkor 
som har meddelats med stöd av 
dessa lagar. En säkerhet får ställas 
efter hand enligt en plan som inne-

bär att säkerheten vid varje tid-

punkt tillgodoser det aktuella 
behovet. 

När en säkerhet ställs ska den 
prövas av tillståndsmyndigheten. 
Säkerheten ska godtas om den visas 
vara betryggande för sitt ändamål. 

När en säkerhet ställs ska den 
prövas av tillståndsmyndigheten. 
Säkerheten ska godtas om den, 

ensam eller tillsammans med andra 

säkerheter, visas vara betryggande 
för sitt ändamål. 

Staten, kommuner, regioner och 

kommunalförbund behöver inte 

ställa säkerhet. 

Kravet på säkerhet gäller inte 

staten, kommuner, regioner och 

kommunalförbund. 
 

16 kap. 
 

3 a § 

 En säkerhet som ställs enligt denna 

balk eller enligt föreskrifter som 

har meddelats med stöd av balken 

ska ställas till länsstyrelsen, om 

inte annat anges i lag eller 

förordning. 

Säkerheten får tas i anspråk av 

den myndighet den har ställts till. 

 

 

3 Senaste lydelse 2020:1174. 
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22 kap. 

6 §4 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen ska, när 
det behövs, föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra 
allmänna intressen. 

En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra 
allmänna intressen inom kommunen. 

 Riksgäldskontoret får i mål om 

tillstånd till gruvdrift eller gruv-

anläggning för brytning, provbryt-

ning, bearbetning eller anrikning 

där en säkerhet ska ställas enligt 15 

kap. 36 a § föra talan i målet för att 

tillvarata allmänna ekonomiska 

intressen i fråga om 

1. säkerhetens storlek, och 

2. godtagande av säkerheten. 

 

24 kap. 
 

11 a § 

 En ansökan om prövning som avses 

i 5 § 12 får göras hos mark- och 

miljödomstol av Riksgäldskontoret 

i fråga om tillstånd till gruvdrift 

eller gruvanläggning för brytning, 

provbrytning, bearbetning eller 

anrikning där en säkerhet har 

ställts enligt 15 kap. 36 a §. 
 

25 kap. 

3 §5 

I mål som gäller återkallelse, för-
bud mot fortsatt verksamhet eller 
omprövning enligt någon av 
bestämmelserna i 24 kap. 3–9 §§ 
eller 7 kap. 15 § lagen (1998:812) 
med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet ska Naturvårds-
verket, Havs- och vattenmyndig-
heten, Kammarkollegiet, Myndig-
heten för samhällsskydd och 

I mål som gäller återkallelse, för-
bud mot fortsatt verksamhet eller 
omprövning enligt någon av 
bestämmelserna i 24 kap. 3–9 §§ 
eller 7 kap. 15 § lagen (1998:812) 
med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet ska Naturvårds-
verket, Havs- och vattenmyndig-
heten, Kammarkollegiet, Myndig-
heten för samhällsskydd och 

 

4 Senaste lydelse 2011:608. 
5 Senaste lydelse 2018:1407. 
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 beredskap, länsstyrelsen och 
tillståndshavaren svara för sina 
kostnader vid mark- och miljö-
domstolen. 

beredskap, Riksgäldskontoret, läns-
styrelsen och tillståndshavaren 
svara för sina kostnader vid mark- 
och miljödomstolen. 

I mål enligt 24 kap. 5 § som avser omprövning för att tillgodose 
allmänna intressen ska den myndighet som ansökte om omprövning 
dessutom svara för kostnader vid mark- och miljödomstolen som 
uppkommer för andra motparter än tillståndshavaren. Detta gäller dock 
inte omprövning enligt 24 kap. 5 § första stycket 11. 

Trots andra stycket första meningen ska tillståndshavaren i stället för 
den myndighet som ansökte om omprövningen svara för de andra 
motparternas kostnader, om målet gäller 

1. omprövning enligt 24 kap. 5 § första stycket 10 för att förbättra en 
anläggnings säkerhet, eller 

2. omprövning enligt 24 kap. 5 § av en sådan särskild rättighet att 
förfoga över vatten som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523). 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
2. Bestämmelserna i 15 kap. 35 § första stycket i den äldre lydelsen och 

15 kap. 37 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för ansökningar om 
tillstånd som getts in före ikraftträdandet. 
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1.2 Förslag till förordning om ändring i 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 13 § miljötillsynsförordningen (2011:13) 
ska ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

13 §6 

En tillsynsmyndighet ska under-
rätta Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Kammarkolle-
giet och länsstyrelsen om förhåll-
anden som kan vara skäl för 

En tillsynsmyndighet ska under-
rätta Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Kammarkol-
legiet, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap, Riksgälds-

kontoret och länsstyrelsen om 
förhållanden som kan vara skäl för 

1. ett förbud eller en återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande 
enligt 24 kap. 3 § miljöbalken, eller 

2. en omprövning enligt 24 kap. 5 eller 7 § miljöbalken. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 

 

6 Senaste lydelse 2020:647. 
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 2 Ärendet 
Trafikverket har uppmärksammat Regeringskansliet på att det före-
kommer att tillståndsmyndigheter ställer krav på säkerhet för verksam-
heter som omfattar deponering av avfall där Trafikverket är verksamhets-
utövare (se bl.a. M2021/00207). 

För att skapa utrymme för Trafikverket att ställa säkerhet har regeringen 
i oktober 2019 medgett att Trafikverket får placera medel på inlånings-
konto hos Riksgäldskontoret. Beslutet avsåg enbart en angiven fastighet. 
Riksgäldskontoret har i ett utlåtande preciserat att Trafikverket hela tiden 
har tillgång till den likviditet som myndigheten behöver i form av en 
säkerhet för att kunna fullgöra sina åtaganden för avhjälpande av miljö-
skada eller andra återställningsåtgärder med anledning av verksamheten. 
Trots detta utlåtande har tillståndsmyndigheten krävt en säkerhet av 
Trafikverket i ytterligare ett ärende. För att hantera detta har regeringen 
beslutat om en ändring av Trafikverkets regleringsbrev som innebär att 
myndigheten får deponera medel hos Riksgäldskontoret som säkerhet för 
deponeringsverksamhet. 

Tillsynsmyndigheternas krav har aktualiserat ett behov av översyn av 
bestämmelser om säkerhet i miljöbalken där undantag inte görs för 
offentligrättsliga subjekt (15 kap. 35 och 36 a §§). 

Riksdagen har nyligen antagit nya bestämmelser om säkerheter vid 
utvinningsverksamheter (prop. 2021/22:219). Förslagen aktualiserar 
frågan om ett behov av att ytterligare stärka Riksgäldskontorets roll i 
prövningen av säkerheter för utvinningsverksamheter. 

Inom ramen för framtagandet av promemorian har även frågor om säker-
heter aktualiserats som inte är specifika för utvinningsverksamheter. 

3 Undantag från krav på säkerhet för 
staten, kommuner, regioner och 
kommunalförbund 

Förslag: Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund ska 
undantas från kravet på att ställa säkerhet när tillstånd ges till en verk-
samhet som omfattar deponering av avfall och tillstånd till en verksam-
het som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinnings-
avfall. 

Det ska inte längre vara möjligt att vidta någon annan lämplig åtgärd 
än att ställa säkerhet för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter 
som gäller för en verksamhet som omfattar deponering av avfall. 

 

Skälen för förslaget: Trafikverkets verksamhet innebär att myndig-
heten över tid har behov av att deponera schaktmassor som produceras i 
samband med infrastrukturarbeten. Enligt miljöbalken får tillstånd till en 
verksamhet som omfattar deponering av avfall endast ges om verksam-
hetsutövaren för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för depo-
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neringsverksamheten ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 § eller vidtar någon 
annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande (15 kap. 35 § miljöbalken). 

Miljööverdomstolen har bedömt att miljöbalken inte medger något 
undantag för kommuner eller kommunalförbund från kravet på att ställa 
säkerhet (Miljööverdomstolens domar MÖD 2006:12, MÖD 2009:45, 
MÖD 2010:20 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 december 
2013 i mål nr 4026-13). 

Bestämmelsen om krav på säkerhet för en verksamhet som omfattar 
deponering av avfall infördes 2002. Bestämmelsen infördes för att genom-
föra kravet på säkerhet i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 
om deponering av avfall (deponidirektivet) (se prop. 2001/02:65). 
Bestämmelsen infördes som 15 kap. 34 § och fick senare beteckningen 
35 §. I förarbetena konstateras att varken deponidirektivet eller Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om 
hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 
2004/35/EG (utvinningsavfallsdirektivet) innehåller något uttryckligt 
undantag för offentligrättsliga subjekt. Det bedömdes därför inte möjligt 
att undanta dessa subjekt från kravet att ställa säkerhet när de bedriver en 
deponiverksamhet. Dock bedömdes att det förhållandet att verksamheten 
bedrivs av ett sådant subjekt normalt innebär ett tillräckligt säkerställande. 
Det angavs därför att säkerställandet ska ske med en säkerhet enligt 
16 kap. 3 § miljöbalken eller på annat lämpligt sätt (se prop. 2006/07:95 
s. 106). 

Av deponidirektivet (artikel 8.a iv) framgår följande: 

Sökanden skall, på grundval av de metoder som medlemsstaterna skall 
besluta om innan driften påbörjas, ha vidtagit eller komma att vidta 
lämpliga åtgärder i form av en ekonomisk säkerhet eller någon mot-
svarighet för att säkerställa iakttagande av de skyldigheter (inbegripet 
efterbehandlingsåtgärder) som åligger sökanden enligt det tillstånd som 
utfärdas i enlighet med bestämmelserna i det här direktivet och att de 
avslutningsförfaranden som krävs enligt artikel 13 tillämpas. Denna 
säkerhet eller dess motsvarighet skall bibehållas så länge som detta i 
enlighet med artikel 13.d är nödvändigt för underhålls- och efterbehand-
lingsverksamheten på platsen. Medlemsstaterna får, efter eget val, 
förklara att denna punkt inte skall gälla deponier för inert avfall. 

Miljöansvarsutredningen (SOU 2006:39) föreslog att ett motsvarande 
undantag som i 16 kap. 3 § miljöbalken för staten, kommuner, landsting 
och kommunalförbund också skulle gälla i fråga om deponering av avfall. 
Kravet på säkerhet innebär, enligt utredningen, att staten och kommuner 
ska ställa säkerhet för att de inte själva som företrädare för samhället ska 
drabbas av kostnaderna (se prop. 2006/07:95 s. 208). Lagrådet instämde i 
utredningens slutsatser i denna del och bedömde att det inte av direktivet 
kan utläsas att säkerhet ska krävas av staten och kommuner när fråga är 
om verksamhet som omfattar deponering av avfall. Lagrådet bedömde att 
skälet till att det inte uttryckligen i direktivet sägs att staten, kommuner 
och motsvarande kan undantas från kravet på säkerhet helt enkelt kan vara 
att det är mer eller mindre självklart att samhällets olika organ, som ytterst 
får ansvara för avhjälpandet av miljöskador, inte ska behöva ställa säkerhet 
för detta. Lagrådet ansåg inte att det kan anses finnas sakliga skäl att kräva 
säkerhet av dessa subjekt (se prop. 2006/07:95 s. 207 och 208). Regering-
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 en bedömde trots detta att varken deponidirektivet eller utvinningsavfalls-
direktivet medgav att undantag gjordes för de offentligrättsliga subjekten. 
Regeringen framhöll dock att det förhållandet att en deponeringsverksamhet 
bedrivs av ett sådant subjekt normalt borde innebära ett tillräckligt 
säkerställande (se prop. 2006/07:95 s. 106). 

Mot bakgrund av de rättsfall som redovisats ovan kan det konstateras att 
möjligheten att låta bli att ställa krav på säkerhet när det är ett offentlig-
rättsligt subjekt som bedriver verksamheten inte alltid används. Det 
bedöms därför att det finns behov av att införa ett uttryckligt undantag från 
kravet på säkerhet för staten, kommuner, regioner och kommunalförbund 
i bestämmelsen om säkerhet för verksamheter som omfattar deponering av 
avfall. Det är dock endast dessa subjekt som undantas. Statliga och 
kommunala bolag bör inte vara undantagna från krav på säkerhet. Ett 
sådant undantag bedöms vara förenligt med deponidirektivet i enlighet 
med de skäl som framfördes av Lagrådet. 

Med en sådan ändring finns det inte längre något behov av bestämmel-
sen om att tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall 
får ges om verksamhetsutövaren vidtar någon annan lämplig åtgärd för 
säkerställande av de skyldigheter som gäller för verksamheten än att ställa 
säkerhet. 

I den nyligen införda bestämmelsen om säkerhet vid utvinningsverk-
samheter finns motsvarande skyldighet att ställa säkerhet utan undantag 
för de offentligrättsliga subjekten. I utvinningsavfallsdirektivet finns en 
bestämmelse om att innan en verksamhet som omfattar uppsamling eller 
deponering av utvinningsavfall i en avfallsanläggning inleds ska den 
behöriga myndigheten kräva en finansiell säkerhet (till exempel i form av 
en garantisumma, inbegripet industristödda gemensamma garantifonder) 
eller motsvarande (artikel 14.1). 

Motsvarande undantag från skyldigheten att ställa säkerhet för staten, 
kommuner, regioner och kommunalförbund bör av samma skäl även 
införas i bestämmelsen om säkerhet vid utvinningsverksamheter. 

4 Vem säkerheten ska ställas till och vem 
som får ta den i anspråk 

Förslag: En säkerhet som ställs enligt miljöbalken eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av balken ska, ställas till 
länsstyrelsen, om inte annat anges i lag eller förordning. Den myndighet 
säkerheten har ställts till ska få ta säkerheten i anspråk. 

 

Skälen för förslaget: I miljöbalken fanns tidigare bestämmelser om att 
säkerheten skulle förvaras av länsstyrelsen (16 kap. 3 § i lydelsen enligt 
SFS 1998:808). Denna bestämmelse togs bort den 1 augusti 2007. I 
förarbeten framhölls att det inte fanns någon ledning i tidigare förarbeten 
om hur bestämmelsen skulle tillämpas. Det framhölls också att uttrycket 
”förvara säkerheten” inte återspeglar vad det i praktiken normalt handlar 
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om eftersom länsstyrelsen inte behöver ha panten i sin besittning för att 
åstadkomma tredjemansskydd (se prop. 2006/07:95 s. 107–109). 

En möjlig tolkning är att avsikten med bestämmelsen var att reglera till 
vem säkerheten ska ställas, dvs. vem som ska vara förmånstagare. I dag 
framgår inte i miljöbalken eller i annan författning till vem säkerheten ska 
ställas och vem som får ta säkerheten i anspråk. Det är lämpligt att detta 
framgår av författning. 

Vid remitteringen av promemorian Ordning och reda på avfallet 
(M2021/00207) ifrågasatte ett flertal remissinstanser om kommunerna har 
den ekonomiska och juridiska kompetens som behövs för att pröva de 
frågor om säkerhet som var aktuella i promemorian och förespråkade att 
länsstyrelserna skulle göra bedömningen av frågorna. 

Enligt Miljösamverkan Sveriges vägledning ska förmånstagaren vara 
länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs (Miljösamverkan 
Sveriges handläggarstöd för prövning av ekonomiska säkerheter, 
december 2018, s. 32). I vägledningen anges (s. 49): 

I fall när kommunen är tillsynsmyndighet kan det kännas naturligt att 
kommunen också har bäst kunskap om hur en efterbehandling bör gå till 
och den ekonomiska säkerheten användas. I dessa fall finns möjligheten 
att tillsynsmyndigheten uppmanas att begära ut den ekonomiska säker-
heten från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan sedan i sin tur lämna tillsyns-
myndighetens begäran om ianspråktagande till ställaren av säkerheten. 
Vanligen betalas säkerheten ut till ett konto hos länsstyrelsen som i sin 
tur betalar ut till tillsynsmyndigheten, konkursboet eller någon annan 
som vidtar åtgärder. Redovisning av vidtagna åtgärder kan krävas. 

Eftersom det är fråga om komplicerade juridiska och ekonomiska 
bedömningar där länsstyrelserna har kompetens och erfarenhet är det mest 
ändamålsenligt att en säkerhet som huvudregel ska ställas till läns-
styrelsen. I de författningar där det finns behov av en annan reglering bör 
det anges i den författningen. Den myndighet som säkerheten har ställts 
till bör vara den som får ta säkerheten i anspråk. I de fall när kommunen 
är tillsynsmyndighet så bör kommunen och länsstyrelsen kunna samarbeta 
för att bedöma om säkerheten behöver tas i anspråk. Om en länsstyrelse 
tar en säkerhet i anspråk och kommunen är tillsynsmyndighet så bör 
länsstyrelsen i enlighet med vad som anges i vägledningen betala ut 
säkerheten till tillsynsmyndigheten som ansvarar för att vidta åter-
ställningsåtgärder. Avsikten är inte att denna reglering ska ändra ansvaret 
för att vidta sådana åtgärder. 

Bestämmelsen bör utformas på ett sätt som innebär att säkerheten ska 
ställas till länsstyrelsen, om inte annat anges i lag eller förordning, och tas 
i anspråk av den myndighet som säkerheten som har ställts till. I vissa 
förordningar om producentansvar där Naturvårdsverket ansvarar för t.ex. 
tillståndsgivning finns bestämmelser som innebär krav på att den som 
ansvarar för avfallshantering ska ställa säkerhet. I vissa av dessa 
förordningar anges att säkerheten ska ställas till Naturvårdsverket (t.ex. 
förordningen [2022:1274] om producentansvar för förpackningar). Det är 
också en lämplig ordning när Naturvårdsverket har det övergripande 
ansvaret för tillsyn. När den nu föreslagna bestämmelsen införs i 
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 miljöbalken bör det anges i dessa förordningar när säkerheten ska ställas 
till Naturvårdsverket. 

5 Utveckling av Riksgäldskontorets roll 
vid prövning av frågor om säkerhet vid 
utvinningsverksamheter 

Förslag: Riksgäldskontoret ska få föra talan i fråga om säkerhetens 
storlek och godtagande av säkerheten i mål om tillstånd till gruvdrift 
eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller 
anrikning där en säkerhet för utvinningsverksamhet ska ställas. 

Riksgäldskontoret ska även få ansöka om omprövning av tillstånd om 
det kan antas att en säkerhet som ställts vid en sådan prövning inte 
längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs. 

Tillsynsmyndighetens skyldighet att underrätta myndigheter om 
förhållanden som kan vara skäl för ett förbud eller en återkallelse av 
tillstånd, dispens eller godkännande eller en omprövning ska utökas till 
att omfatta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
Riksgäldskontoret. 

Miljöbalkens bestämmelser om rättegångskostnader i mål som gäller 
återkallelse, förbud mot fortsatt verksamhet eller omprövning i dessa 
mål ska även omfatta Riksgäldskontoret. 

Skälen för förslaget 
Riksgäldskontorets roll i prövning av utvinningsverksamheter skiljer sig 
från andra remissinstansers 

I miljöbalken har nyligen införts bestämmelser om att mark- och miljö-
domstolen ska hämta in yttranden från Riksgäldskontoret både i fråga om 
beräkningen av storleken på den säkerhet som ska ställas för utvinnings-
verksamheter och i fråga om prövningen av om den säkerhet som ska 
ställas ska godtas (22 kap. 13 a §). Sådana yttranden ska hämtas in i mål 
om tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, 
bearbetning eller anrikning som omfattas av krav på en avfallshanterings-
plan för utvinningsavfall. 

I miljöbalken anges att Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndig-
heten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och länsstyrelsen ska föra talan i mål när det behövs för att tillvarata 
miljöintressen och andra allmänna intressen. En kommun får föra talan för 
att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen 
(22 kap. 6 § miljöbalken). 

Tillståndsmyndigheten får i fråga om miljöfarlig verksamhet ändra eller 
upphäva ett villkor om säkerhet om det kan antas att den ställda säkerheten 
inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs (24 kap. 5 § 12 
miljöbalken). I rättsfallet NJA 2011 s. 296 anges att denna bestämmelse 
får anses omfatta inte bara en ändring av ett villkor om säkerhetens storlek 
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utan även den situationen att en ställd säkerhet inte längre är betryggande. 
Det gäller enligt rättsfallet också den situationen att säkerhetens form inte 
längre är godtagbar, och detta oavsett om formen har reglerats i villkor 
eller har godkänts vid en prövning enligt 16 kap. 3 § tredje stycket miljö-
balken. I rättsfallet framhålls även att bestämmelsen om att tillstånds-
myndigheten efter ansökan av tillståndshavaren kan upphäva eller ändra 
villkor i en tillståndsdom (24 kap. 8 § miljöbalken) enligt förarbetena 
(prop. 2006/07:95 s. 114) kan åberopas för att få till stånd en ändring av 
en säkerhet. 

Ansökan om en omprövning av ett tillstånd får göras av Naturvårds-
verket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen samt en kommun som har 
övertagit tillsynsansvar från länsstyrelsen (24 kap. 5 och 11 § miljöbalken). 

Rätt att överklaga 

Skälen för förslaget att yttrande ska hämtas in från Riksgäldskontoret i 
prövningen av tillstånd för de utpekade verksamheterna är att säkerställa 
att domstolen har tillräckligt underlag för prövningen av säkerheten (prop. 
2021/22:219 s. 44–46). Riksgäldskontoret har nödvändig kompetens för 
att analysera och hantera de risker som följer av statens sistahandsansvar 
inom gruvområdet. För att ytterligare minska statens risk, öka möjlig-
heterna att utveckla praxis och i högre utsträckning ta tillvara Riksgälds-
kontorets kompetens bör myndigheten få rätt att överklaga domar för att 
kunna tillvarata allmänna ekonomiska intressen. Rätten att överklaga bör 
begränsas till de mål där yttranden ska hämtas in från myndigheten, dvs. 
mål om tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, prov-
brytning, bearbetning eller anrikning där en säkerhet ska ställas enligt den 
nya bestämmelsen i miljöbalken (15 kap. 36 a §). Det bör därför införas en 
bestämmelse om att Riksgäldskontoret får föra talan i fråga om säker-
hetens storlek och godtagande av säkerheten i de mål där yttranden ska 
hämtas in från myndigheten. 

Rätt att ansöka om omprövning 

Det finns inte någon bestämmelse som innebär ett krav på att säkerheten 
ska omprövas med viss regelbundenhet. Vid remitteringen av promemo-
rian Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall (M2021/02019) fram-
förde Riksgäldskontoret att säkerhetens storlek bör omprövas vart femte 
år. Myndigheten anförde att detta behövs eftersom realiserade avfalls-
mängder för en verksamhet kan vara högre än de som användes som under-
lag för beslutet om säkerhetens storlek. I dessa fall speglar inte den ställda 
säkerheten de faktiska kostnaderna för efterbehandling. Myndigheten 
påpekade att även externa faktorer kan förändras som kan påverka de 
förväntade återstående kostnaderna (utan att verksamheten i sig har 
förändrats). Exempel på detta är utvecklingen av priset på varor, tjänster 
och lönekostnader. Regeringen bedömde dock att möjligheten till ompröv-
ningen tillsammans med den regelbundna översynen av avfallshanterings-
planen var tillräcklig (prop. 2021/22:219 s. 51). 

Eftersom Riksgäldskontoret har kompetens och ska yttra sig i mål om 
tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, 
bearbetning eller anrikning där en säkerhet ska ställas enligt 15 kap. 36 a § 
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 miljöbalken bör myndigheten få rätt att ansöka om omprövning av sådana 
tillstånd om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är 
tillräcklig. I enlighet med vad som framgår av det ovan nämnda rättsfallet 
så bör detta gälla inte bara en ändring av ett villkor om säkerhetens storlek 
utan även den situationen att en ställd säkerhet inte längre är betryggande 
på grund av säkerhetens form. 

Som anges ovan får en ansökan om en omprövning av ett tillstånd göras 
av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen samt en 
kommun som har övertagit tillsynsansvar från länsstyrelsen (24 kap. 5 och 
11 §§ miljöbalken). 

Bestämmelsen om omprövning har sin utgångspunkt i att omprövning 
av tillstånd ska initieras när en sådan behövs. Möjligheten används dock 
sällan. Någon uttrycklig skyldighet att ta initiativ till omprövning finns 
inte i miljöbalken, utan denna skyldighet anses följa av bestämmelsen om 
innebörden av ordet tillsyn och syftet med tillsyn (26 kap. 1 § miljö-
balken). (Se prop. 2004/05:129 s. 66 och 67.) Riksgäldskontoret är inte 
tillsynsmyndighet men bör ändå få möjlighet att ansöka om omprövning. 
Här kan jämföras med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Kammarkollegiet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som 
sällan eller aldrig har ansvaret för tillsynen men ändå har möjlighet att 
ansöka om ändring av tillstånd. På motsvarande sätt bör det finnas 
möjlighet för Riksgäldskontoret att ansöka om omprövning för att bidra 
till att utveckla praxis. 

Av miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att en tillsynsmyndighet 
ska underrätta Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammar-
kollegiet och länsstyrelsen bl.a. om förhållanden som kan vara skäl för en 
omprövning enligt 24 kap. 5 §. För att Riksgäldskontoret ska få kännedom 
om förhållanden som kan vara skäl för en omprövning bör bestämmelsen 
utvidgas till att även omfatta Riksgäldskontoret. På detta sätt kan 
Riksgäldskontoret få kännedom om förhållanden som kan vara skäl för en 
omprövning. Myndigheten bör dock inte ha någon skyldighet att ansöka 
om ändring utan endast en möjlighet. Som anges ovan får även 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föra talan för att tillvarata 
miljöintressen och andra allmänna intressen. Därför bör även denna 
myndighet få motsvarande underrättelse av tillsynsmyndigheten. 

Rättegångskostnader och liknande kostnader 

I 25 kap. miljöbalken finns bestämmelser om rättegångskostnader och 
liknande kostnader. I mål som gäller återkallelse, förbud mot fortsatt 
verksamhet eller omprövning enligt någon av bestämmelserna i 24 kap. 3–
9 §§ eller 7 kap. 15 § lagen (1988:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, läns-
styrelsen och tillståndshavaren svara för sina kostnader vid mark- och 
miljödomstolen. I mål enligt 24 kap. 5 § som avser omprövning för att 
tillgodose allmänna intressen ska den myndighet som ansökte om 
omprövning dessutom som huvudregel svara för kostnader vid mark- och 
miljödomstolen som uppkommer för andra parter än tillståndshavaren. Om 
det införs en bestämmelse om att Riksgäldskontoret ska få ansöka om en 
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sådan prövning som avses i 24 kap. 5 § 12 bör myndighetens ansvar för 
kostnader regleras på motsvarande sätt. 

6 Säkerhet vid tillstånd till geologisk 
lagring av koldioxid 

Förslag: Det ska förtydligas att tillstånd till geologisk lagring av 
koldioxid endast får ges om tillståndet förenas med en skyldighet att 
ställa säkerhet. Det ska inte längre vara möjligt att vidta någon annan 
lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som 
gäller för verksamheten. 

En säkerhet för sådan verksamhet ska godtas av tillståndsmyndig-
heten om den, ensam eller tillsammans med andra säkerheter, visas vara 
betryggande för sitt ändamål. 

 

Skälen för förslaget: I miljöbalken finns en bestämmelse som innebär 
att tillstånd till geologisk lagring av koldioxid för sin giltighet ska göras 
beroende av att verksamhetsutövaren ställer säkerhet eller vidtar någon 
annan lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter 
som gäller för verksamheten (15 kap. 37 §). 

I miljöbalken infördes nyligen nya bestämmelser om säkerhet vid 
utvinningsverksamhet där det framgår att kravet på betryggande säkerhet 
ska kunna uppfyllas genom att kombinera olika typer av säkerheter 
(15 kap. 36 b § och 16 kap. 3 §). En sådan ändring bör även göras i 
bestämmelsen om säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid. 

Det bedöms också lämpligt att bestämmelsen utformas som de övriga 
bestämmelserna om säkerhet i miljöbalken när ingen skillnad är avsedd. 
Den bör därför ändras så att det anges att tillstånd ska få ges endast om 
tillståndet förenas med en skyldighet att ställa säkerhet. 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 
23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets 
direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt 
förordning (EG) nr 1013/2006 (CCS-direktivet) ska medlemsstaterna se 
till att bevis för att adekvata reserver kan upprättas, i form av finansiell 
säkerhet eller motsvarande. Detta ska göras på villkor som beslutas av 
medlemsstaterna och läggas fram av den potentiella verksamhetsutövaren 
som en del av ansökan om lagringstillstånd (artikel 19). 

Det bedöms inte finnas behov av att ha en bestämmelse om att tillstånd 
till en verksamhet som omfattar geologisk lagring av koldioxid ska få ges 
om verksamhetsutövaren vidtar någon annan lämplig åtgärd för säker-
ställande av de skyldigheter som gäller för verksamheten än att ställa 
säkerhet. Bestämmelsen bör därför ändras så att det framgår att ett sådant 
tillstånd ska förenas med krav på säkerhet och att det inte är möjligt att 
vidta någon annan lämplig åtgärd. 
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 7 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Lag- och förordningsändringarna ska träda i kraft den 
1 januari 2024. 

Äldre föreskrifter som ger möjlighet att vidta annan lämplig åtgärd 
än att ställa säkerhet gäller fortfarande för mål eller ärenden om tillstånd 
som har inletts före ikraftträdandet. 

 

Skälen för förslaget: Eftersom dagens bestämmelser innebär att krav 
kan ställas på säkerhet för offentligrättsliga subjekt trots att detta inte 
bedöms vara motiverat bör ändringarna träda i kraft så snart som möjligt. 
Detta bedöms vara den 1 januari 2024. Det är lämpligt att även de övriga 
lagändringarna träder i kraft vid denna tidpunkt. Bestämmelserna ska 
tillämpas i samband med ansökan om tillstånd. 

Äldre föreskrifter som ger möjlighet att vidta annan lämplig åtgärd än 
att ställa säkerhet bör fortfarande gälla för mål eller ärenden om tillstånd 
som har inletts före ikraftträdande. Sådana äldre föreskrifter finns i 15 kap. 
35 § första stycket och 15 kap. 37 §. Detta innebär att förutsättningarna 
inte ändras till nackdel för verksamhetsutövare som har ansökt om 
tillstånd. 

De verksamhetsutövare som är offentligrättsliga subjekt och har tillstånd 
som är förenade med krav på säkerhet kan ansöka om ändring av dessa för 
att få villkoren om säkerhet upphävda. 

8 Konsekvenser 
I detta avsnitt beskrivs effekter för berörda aktörer av förslagen i 
promemorian. Konsekvensbeskrivningen är strukturerad med beaktande 
av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. 

8.1 Problemet och vad man vill uppnå 
Som redovisats i avsnitt 3 kan det konstateras att möjligheten att underlåta 
att ställa krav på säkerhet när det är ett offentligrättsligt subjekt som 
bedriver verksamheten inte alltid används. Det leder till att dessa kan 
behöva ställa säkerhet för t.ex. deponier. Eftersom dessa aktörer har sista-
handsansvar för att vidta åtgärder behövs inte krav på säkerhet för att dessa 
verksamhetsutövare ska stå för de kostnader som säkerheten avser. De 
nuvarande bestämmelser skapar därför onödig administration och onödiga 
kostnader samtidigt som medel blir låsta. 

Det framgår i dag inte av lagstiftningen till vilken myndighet som säker-
heten ska ställas. Det innebär en otydlighet som bör åtgärdas genom att det 
uttryckligen anges i lagstiftningen. 
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Nyligen infördes bestämmelser i miljöbalken om att mark- och miljö-
domstolen ska hämta in yttranden från Riksgäldskontoret både i fråga om 
beräkningen av storleken på den säkerhet som ska ställas för utvinnings-
verksamheter och i fråga om prövningen av om den säkerhet som ska 
ställas ska godtas (22 kap. 13 a §). Detta inkluderar dock inte en befogen-
het för Riksgäldskontoret att överklaga domen eller i ett senare skede 
ansöka om omprövning av tillståndet. Med en sådan befogenhet för 
myndigheten ökar möjligheten att på sikt utveckla praxis och minska 
statens risk ytterligare. 

I och med att Riksgäldskontoret föreslås få befogenhet att ansöka om 
omprövning behöver bestämmelserna om finansieringen av detta 
kompletteras så att samma förutsättningar gäller för Riksgäldskontoret 
som för övriga myndigheter, det vill säga att myndigheten svarar för sina 
kostnader. 

Bestämmelsen om att tillstånd till geologisk lagring av koldioxid för sin 
giltighet ska göras beroende av att verksamhetsutövaren ställer säkerhet 
skiljer sig något från övriga bestämmelser om säkerhet i miljöbalken. För 
att tydliggöra lagstiftningen på grund av oavsedda skillnader mellan 
bestämmelserna behöver bestämmelserna avseende geologisk lagring av 
koldioxid justeras. 

8.2 Effekter om förslaget inte kommer till stånd 
Om undantaget från krav på säkerhet för staten, kommuner, regioner och 
kommunalförbund inte genomförs kan dessa verksamheter även fort-
sättningsvis komma att behöva ställa säkerhet. Det leder i sin tur till 
kostnader och administration som inte bedöms vara motiverad. 

Om Riksgäldskontoret inte ges möjlighet att överklaga och ansöka om 
omprövning av säkerheter kommer det även fortsättningsvis att enbart vara 
andra myndigheter som tar den rollen och Riksgäldskontorets kompetens 
kommer inte tas tillvara i samma utsträckning. 

Att inte genomföra föreslagna ändringar avseende geologisk lagring av 
koldioxid bedöms inte leda till några nämnvärda effekter i praktiken. Detta 
eftersom ändringarna i första hand innebär en anpassning till övriga 
bestämmelser om säkerheter i miljöbalken. 

8.3 Alternativa lösningar 
Det bedöms inte finnas några alternativa lösningar för att undvika att 
staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver ställa säkerhet 
för deponering och geologisk lagring av koldioxid. 

Detsamma gäller förslaget att ge Riksgäldskontoret befogenhet att över-
klaga och ansöka om omprövning av säkerheter. Andra myndigheter har 
visserligen redan sådana befogenheter men dessa myndigheter har annan 
kompetens. 

Eftersom syftet med föreslagna ändringar avseende geologisk lagring av 
koldioxid är att anpassa bestämmelserna till övriga bestämmelser om 
säkerheter i miljöbalken saknas även här alternativa lösningar. 
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 8.4 Vilka som berörs av förslaget 
Ansökan om tillstånd till verksamheter som omfattar deponering av avfall 
prövas som första instans av mark- och miljödomstol eller länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation. Förslaget om att undanta staten, kommuner, 
regioner och kommunalförbund från krav på säkerhet berör utöver dessa 
aktörer därför även till viss del mark- och miljödomstolarna och miljö-
prövningsdelegationerna eftersom frågan om säkerhet inte behöver prövas 
om förslaget genomförs. 

I fråga om Riksgäldskontorets befogenhet att överklaga och ansöka om 
omprövning kan förutom myndigheten även verksamhetsutövare, mark- 
och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen beröras 
beroende på i vilken omfattning som befogenheten utnyttjas. 

I den mån förslaget avseende geologisk lagring av koldioxid leder till 
några effekter i praktiken är det i första hand de som avser att bedriva 
sådan verksamhet som berörs. 

8.5 Konsekvenser för staten 

8.5.1 Undantag från krav på säkerhet för staten, 
kommuner, regioner och kommunalförbund 

Bedömning: Förslaget innebär att medel inte blir låsta och att ledtider 
och administrationskostnader minskar för staten genom att statliga 
myndigheter, framför allt Trafikverket, inte behöver ställa säkerhet vid 
deponering av schaktmassor i samband med infrastrukturprojekt. 

 

Skälen för bedömningen: Förslaget att undanta staten från kravet på att 
ställa säkerhet innebär framför allt att säkerhet inte behöver ställas vid 
deponering av överblivna massor i samband med infrastrukturprojekt. Det 
har framför allt betydelse för Trafikverkets verksamhet. Säkerheterna 
innebär att de aktuella medlen inte är tillgängliga under lång tid för den 
berörda myndighetens verksamhet. Genom förslaget undviks detta 
samtidigt som ledtider och administrationskostnaderna minskas. 

Hur stora säkerheter som krävs varierar beroende på bland annat 
deponins storlek och vilket avfall som deponeras där. Som exempel kan 
nämnas att för en deponi på tio hektar för inert avfall behöver säkerheten 
uppgå till 0,5–1,0 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för slut-
täckning samt övervakning och kontroll (Ekonomisk säkerhet vid 
deponering, Bo Carlsson, Envipro Miljöteknik AB, 2004-12-30). I ett 
nyligen aktualiserat fall uppgick beloppet till 365 tusen kronor. Storleken 
på och karaktären av statliga projekt och därmed behoven av deponier 
varierar kraftigt. Om säkerhet skulle krävas i fler fall kan man därför 
förvänta sig stor variation mellan beloppen. 

För miljöprövningsdelegationerna och mark- och miljödomstolarna 
innebär förslaget att frågan om säkerhet inte behöver prövas i ärenden som 
rör deponier som drivs av statliga eller kommunala aktörer. 
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8.5.2 Vem säkerheten ska ställas till och vem som får ta 
den i anspråk 

Bedömning: Förslaget bedöms leda till små konsekvenser för berörda 
myndigheter. 

 

Skälen för bedömningen: Säkerheter för tillståndspliktiga verksam-
heter ställs i dag enligt praxis till länsstyrelsen. Att detta nu föreslås framgå 
av författningstexten bedöms därför inte innebära några konsekvenser för 
länsstyrelserna när det gäller tillståndspliktiga verksamheter. 

8.5.3 Utveckling av Riksgäldskontorets roll vid 
prövning av frågor om säkerhet vid 
utvinningsverksamheter 

Bedömning: Förslaget innebär att statens risk kan minska ytterligare 
både i det enskilda fallet och på sikt genom att praxis utvecklas. 
Riksgäldskontoret kommer troligen endast i undantagsfall att utnyttja 
möjligheten att överklaga. Riksgäldskontorets kostnader för att yttra sig 
vid en eventuell omprövning kommer att täckas av staten och inte av 
avgifter. Riksgäldskontoret kommer troligen endast att ansöka om att 
ompröva tillstånd i undantagsfall och Riksgäldskontorets kostnader bör 
därför bli begränsade. På samma sätt bedöms mark- och miljö-
domstolens kostnader bli begränsade. 

 

Skälen för bedömningen: Enligt en nyligen införd bestämmelse i 
miljöbalken ska mark- och miljödomstolen hämta in yttranden från 
Riksgäldskontoret både i fråga om beräkningen av storleken på den 
säkerhet som ska ställas för utvinningsverksamheter och i fråga om 
prövningen av om den säkerhet som ska ställas ska godtas (26 kap. 13 a §). 
Syftet är att mark- och miljödomstolen ska ha tillräckligt underlag för att 
pröva säkerheten och att statens risk vid en eventuell framtida konkurs 
därmed ska minska. Förslaget att Riksgäldskontoret även ska få överklaga 
och ansöka om omprövning innebär att statens risk minskar ytterligare. 
Detta dels genom att säkerheten i det enskilda fallet prövas igen, dels 
genom att praxis utvecklas som stöd för framtida prövningar. 

Förslaget innebär att Riksgäldskontorets befogenheter, men inte 
skyldigheter, utökas. Hur ofta Riksgäldskontoret kan komma att utnyttja 
befogenheten är svårt att förutse. Regeringen avser att reglera hur 
beräkningen av säkerheten ska gå till, vilket borgar för att Riksgälds-
kontoret kommer att ha ett tillräckligt underlag för att kunna yttra sig i 
prövningen. 

Förslaget innebär att Riksgäldskontoret själv ska svara för sina 
kostnader vid en omprövning. Detta innebär att kostnaderna inte ska 
finansieras av verksamhetsutövaren genom avgifter. Som angivits ovan 
används möjligheten att begära omprövning sällan i dag. Bedömningen att 
omprövning enbart bör bli aktuellt i undantagsfall innebär att kostnaderna 
för Riksgäldskontorets arbete vid omprövningar av säkerheter blir 
begränsade. 
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 Att omprövning bedöms ske enbart i undantagsfall gör att även mark- 
och miljödomstolens kostnader till följd av förslaget bedöms bli 
begränsade. 

8.6 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Bedömning: För kommuner och regioner innebär förslaget framför allt 
att säkerheter inte behöver ställas för kommunala deponier, vilket leder 
till minskad administration och minskade kostnader. 

 

Skälen för bedömningen: Förslaget om att undanta kommuner och 
regioner från krav på säkerhet innebär framför allt att säkerheter inte 
behöver ställas för kommunala deponier. Som tidigare nämnts beror 
säkerhetens storlek på bland annat deponins storlek och vilket avfall som 
deponeras där. I ovan nämnda rapport från 2004 anges att för en deponi på 
tio hektar för icke-farligt avfall behöver säkerheten uppgå till 28–
53 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för sluttäckning, hantering 
och rening av lakvatten, deponigas samt övervakning och kontroll. 
Förslaget innebär att säkerheter motsvarande dessa belopp inte behöver 
ställas för kommunala deponier. 

Övriga förslag bedöms inte innebära några konsekvenser för kommuner 
och regioner. 

8.7 Konsekvenser för företag 

Bedömning: Förslaget om att Riksgäldskontoret ska få överklaga och 
ansöka om omprövning av säkerheten kan i undantagsfall leda till 
längre prövningsprocesser för de gruvverksamheter som omfattas av 
kravet på säkerhet. I övrigt bedöms förslagen ha små eller inga 
konsekvenser för företag. 

 

Skälen för bedömningen: Att Riksgäldskontoret föreslås få överklaga 
och ansöka om omprövning av säkerheter får betydelse för den enskilda 
verksamhetsutövaren i det fall Riksgäldskontoret väljer att utnyttja 
befogenheten. Andra myndigheter har samma befogenhet redan i dag men 
genom förslaget får ytterligare en myndighet en möjlighet att överklaga 
och ansöka om omprövning. Som angivits ovan bedöms det dock endast 
ske i undantagsfall. För mål avseende A-verksamheter (verksamheter där 
ansökan om tillstånd prövas av mark- och miljödomstol i första instans) 
som fick beslut i första instans under 2020 var medelvärdet 425 dagar för 
tiden från ansökan till beslut. Det kan jämföras med medelvärdet för tiden 
från ansökan till beslut i överinstans som var 853 dagar för A-
verksamheter (se Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att förbereda för 
ansvar för en samlad statistik för miljötillståndsprövningen – Redovisning 
av regeringsuppdrag från regeringsbeslut M 2018/02949). Baserat på 
dessa uppgifter innebär en överprövning en förlängd prövningstid på drygt 
400 dagar i medelvärde. 

Domar från mark- och miljödomstolar kan överklagas av andra 
anledningar än säkerheten. Det innebär att ett överklagande från Riks-
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gäldskontorets sida enbart innebär en förlängd prövningsprocess i det fall 
domen inte överklagas av andra anledningar. 

I Sverige finns gruvverksamhet på 17 platser där gruvavfall behöver tas 
omhand eller området återställas efter avslutad drift. Det är dessa eller 
tillkommande liknande verksamheter som berörs av Riksgäldskontorets 
föreslagna befogenheter. 

Övriga förslag bedöms ha små eller inga konsekvenser för företag. 

8.8 Konsekvenser för miljön 

Bedömning: Förslaget har inga direkta konsekvenser för miljön. 
Däremot kan indirekta positiva miljöeffekter uppnås genom att de 
medel som används för efterbehandling av förorenad mark kan 
användas till andra objekt än gruvverksamhet. 

 

Skälen för bedömningen: Vid de gruvor som är i drift i Sverige i dag 
uppstår årligen mer än 100 miljoner ton gruvavfall, främst av gråberg och 
anrikningssand. En del av avfallet kan, om det hanteras felaktigt, leda till 
stor negativ miljöpåverkan. I dag hör vittring av sulfidmineral och 
förorening av vatten till de största miljöproblemen förknippade med gruv-
avfall. Hantering av gruvavfall utgör miljöfarlig verksamhet som ger upp-
hov till utsläpp till vatten och mark och kan även medföra andra störningar 
för människors hälsa och miljö. De potentiellt förorenande ämnen som 
gruvavfall ger upphov till varierar beroende på bl.a. berggrundens 
sammansättning, utvinningsmetod, bearbetning och hanteringen av 
gruvavfallet. Miljöpåverkan beror i första hand på gruvavfallets egen-
skaper och hur det hanteras, men påverkas också av lokala förhållanden, 
såsom recipienters känslighet samt aktuella områdens topografi, klimat 
och geologi. Vidare används kemikalier vid anrikning av metaller och 
mineraler, vilket kan påverka kringliggande miljö. 

Förslagen i promemorian har inga direkta konsekvenser för miljön. I 
stället handlar det om att säkerställa att det finns finansiering för att 
uppfylla de skyldigheter som följer av miljölagstiftningen. I fråga om 
deponier som drivs av offentligrättsliga subjekt säkerställs det på annat 
sätt. I fråga om gruvverksamhet innebär förslaget ytterligare möjligheter 
att säkerställa att säkerheten uppfyller sitt syfte och att statens risk därmed 
minskar ytterligare. 

Det finns över 1 100 förorenade områden som bedöms utgöra mycket 
stor risk för människors hälsa och miljö runt om i Sverige som behöver 
åtgärdas. Det finns därför ett stort tryck på saneringsanslaget som används 
där ingen kan hållas ansvarig för kostnaderna. Förslagen som syftar till att 
säkerställa att säkerheterna är tillräckliga för att täcka kostnaderna för 
återställning bidrar till att anslaget i stället kan användas till områden där 
det inte finns någon som kan hållas ansvarig, vilket därmed indirekt bidrar 
till ökad miljönytta. 
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 8.9 Bedömning av om regleringen överensstämmer 
med eller går utöver de skyldigheter som följer 
av anslutningen till EU 

Bedömning: Förslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer 
av Sveriges medlemskap i EU. 

Skälen för bedömningen: Ändringen som innebär att det inte längre 
ska vara möjligt att vidta någon annan lämplig åtgärd än att ställa säkerhet 
för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller för deponi-
verksamheter och geologisk lagring av koldioxid bedöms vara förenlig 
med deponidirektivet och CCS-direktivet (se avsnitt 3 och 6). Detsamma 
gäller ändringen som innebär att de offentligrättsliga subjekten ska 
undantas från kravet på ställande av säkerhet vid tillstånd till en verksamhet 
som omfattar deponering av avfall och tillstånd till en verksamhet som 
omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall (se 
avsnitt 3). 

Även övriga bestämmelser bedöms överensstämma med de skyldigheter 
som följer av Sveriges medlemskap i EU. 

8.10 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas 
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och 
om det finns behov av speciella 
informationsinsatser 

Bedömning: Föreslagna ändringar kan träda i kraft så snart möjligt. 
Äldre föreskrifter som ger möjlighet att vidta annan lämplig åtgärd än 
att ställa säkerhet gäller fortfarande för mål eller ärenden om tillstånd 
som har inletts före ikraftträdandet. Det finns inte något behov av 
speciella informationsinsatser. 

 

Skälen för bedömningen: Eftersom det inte bedöms vara motiverat att 
staten, kommuner, regioner och kommunalförbund ska ställa säkerheter är 
det önskvärt att dessa bestämmelser träder i kraft så snart möjligt. Övriga 
föreslagna ändringar är inte av sådan art att berörda aktörer behöver tid för 
anpassning. Dessa ändringar kan därför också träda i kraft så snart möjligt. 
Äldre föreskrifter som ger möjlighet att vidta annan lämplig åtgärd än att 
ställa säkerhet bör fortfarande gälla för mål eller ärenden om tillstånd som 
har inletts före ikraftträdande. Sådana äldre föreskrifter finns i 15 kap. 35 § 
första stycket och 15 kap. 37 §. Detta innebär att förutsättningarna inte 
ändras till nackdel för verksamhetsutövare som har ansökt om tillstånd. 

Det bedöms inte finnas behov av speciella informationsinsatser. 
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9 Författningskommentar 

Förslag till lag om ändring i miljöbalken 
15 kap. 
35 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på att ställa säkerhet enligt 
16 kap. 3 § vid tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av 
avfall. 

I första stycket görs en ändring som innebär att det inte längre ska vara 
möjligt att vidta någon annan lämplig åtgärd för fullgörande av de skyldig-
heter som gäller för deponeringsverksamheten än att ställa säkerhet. 

I andra stycket införs en punktlista. Innehållet i andra punkten är nytt. 
Bestämmelsen innebär att kravet på att ställa säkerhet inte gäller staten, 
kommuner, regioner och kommunalförbund. 

Övervägandena finns i avsnitt 3. 

36 a § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på ställande av säkerhet vid 
tillstånd till en verksamhet som omfattas av krav på en avfallshanterings-
plan för utvinningsavfall. 

I andra stycket, som är nytt, införs en bestämmelse som innebär att 
kravet på att ställa säkerhet inte gäller staten, kommuner, regioner och 
kommunalförbund. 

Övervägandena finns i avsnitt 3. 

37 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på ställande av säkerhet vid 
tillstånd till geologisk lagring av koldioxid. 

I första stycket görs en ändring som förtydligar att tillståndet får ges 
endast om det förenas med en skyldighet att ställa säkerhet för att säker-
ställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten enligt 
miljöbalken, lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser samt de 
föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av dessa 
lagar. Det görs också en ändring som innebär att det inte längre ska vara 
möjligt att vidta någon annan lämplig åtgärd för fullgörande av de 
skyldigheter som gäller för verksamheten än att ställa säkerhet. Övriga 
ändringar är redaktionella. 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

16 kap. 
3 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om till vilken myndighet 
en säkerhet som ställs enligt balken eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken ska ställas till, om inte annat anges i lag 
eller förordning och vilken myndighet som får ta säkerheten i anspråk. 

Enligt första stycket ska säkerheten ställas till länsstyrelsen, om inte 
annat anges i lag eller förordning. 
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 Enligt andra stycket ska säkerheten tas i anspråk av den myndighet 
säkerheten har ställts till. Paragrafen reglerar inte när säkerheten får tas i 
anspråk. 

Övervägandena finns i avsnitt 4. 

22 kap. 
6 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka myndigheter som får föra 
talan för att tillvarata allmänna intressen. 

I andra stycket, som är nytt, införs en bestämmelse som innebär att 
Riksgäldskontoret får föra talan i mål om tillstånd till gruvdrift eller 
gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller anrikning där 
en säkerhet ska ställas enligt 15 kap. 36 a § i fråga om säkerhetens storlek 
och om godtagande av säkerheten. I 22 kap. 13 a § finns en bestämmelse 
om att mark- och miljödomstolen i dessa mål ska inhämta ett yttrande från 
Riksgäldskontoret i fråga om beräkningen av säkerhetens storlek. I 22 kap. 
25 h § finns en bestämmelse om att en dom som omfattar tillstånd att driva 
verksamhet som av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall 
alltid ska innehålla villkor om det belopp som säkerheten ska uppgå till. 

Övervägandena finns i avsnitt 5. 

24 kap. 
11 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om att Riksgälds-
kontoret får ansöka om omprövning hos mark- och miljödomstolen i fråga 
om tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, 
bearbetning eller anrikning där en säkerhet har ställts enligt 15 kap. 36 a §. 
En sådan ansökan får endast avse en prövning som avses i 5 § 12. Detta 
innebär att det ska vara fråga om att ompröva tillstånd för att ändra eller 
upphäva villkor eller meddela nya sådana om det kan antas att en säkerhet 
som ställts enligt 15 kap. 36 a § inte längre är tillräcklig eller större än vad 
som behövs. I enlighet med vad som framgår av NJA 2011 s. 296 omfattar 
detta inte bara en ändring av ett villkor om säkerhetens storlek utan även 
den situation att en ställd säkerhet inte längre är betryggande. Det gäller 
enligt rättsfallet också den situationen att säkerhetens form inte längre är 
godtagbar. 

Övervägandena finns i avsnitt 5. 

25 kap. 
3 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa myndigheters ansvar för sina 
kostnader vid mark- och miljödomstolen. 

I första stycket görs ett tillägg som innebär att även Riksgäldskontoret 
omfattas av bestämmelserna. Ändringen är en följd av att den nya 
bestämmelsen i 22 kap. 11 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 5. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Enligt första punkten träder lagen i kraft den 1 januari 2024. 

Enligt andra punkten ska bestämmelserna i 15 kap. 35 § första stycket i 
den äldre lydelsen och 15 kap. 37 § i den äldre lydelsen gälla fortfarande 
för ansökningar om tillstånd som getts in före ikraftträdandet. Denna punkt 
är relevant för bestämmelserna om möjlighet att vidta annan lämplig 
åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller för 
verksamheten. Bestämmelsen om att kravet på säkerhet inte gäller staten, 
kommuner, regioner och kommunalförbund i 15 kap. 35 § andra stycket 
ska tillämpas från ikraftträdandet även i mål där ansökningar getts in före 
ikraftträdandet. 
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Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag
om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och
bekämpningsmedel (Dnr KS2022/1807-2)

Sammanfattning

Kemikalieinspektionen har inkommit med en remiss om förslag om ändringar i avgifter för
allmänkemikalier och bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen har under en lång tid haft problem
med ett ackumulerat överskott för avgiftsfinansierad verksamhet kopplat till allmänkemikalieavgifter
och ett ackumulerat underskott för avgiftsfinansierad verksamhet kopplat till
bekämpningsmedelsavgifter. På grund av den finansiella obalansen har Kemikalieinspektionen fått
i uppdrag av regeringen att se över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier och
lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan
reduceras till noll.

I förslaget redovisas hur Kemikalieinspektionen ämnar gå till väga för att reducera över- och
underskotten. Förvaltningen har tagit del av förslaget och lämnar inga synpunkter.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit del av förslaget om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och
bekämpningsmedel och lämnar inga synpunkter.

Juridisk bedömning

Förslaget i remissen innebär inga juridiska konsekvenser för Kungälvs kommun.

Förvaltningens bedömning

Kemikalieinspektionen har inkommit med en remiss om förslag om ändringar i avgifter för
allmänkemikalier och bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen har under en lång tid haft problem
med ett ackumulerat överskott för avgiftsfinansierad verksamhet kopplat till allmänkemikalieavgifter
och ett ackumulerat underskott för avgiftsfinansierad verksamhet kopplat till
bekämpningsmedelsavgifter. På grund av den finansiella obalansen har Kemikalieinspektionen fått
i uppdrag av regeringen att se över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier och
lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan
reduceras till noll.

I förslaget redovisas hur Kemikalieinspektionen ämnar gå till väga för att reducera över- och
underskotten. Förvaltningen har tagit del av förslaget och lämnar inga synpunkter.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
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Bedömningen är att innehållet i eller svaret på remissen inte berör de strategiska målen eller 
resultatmålen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Bedömningen är att innehållet i eller svaret på remissen inte berör målen i Agenda 2030. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning är att det inte finns någon koppling till politiska styrdokument i ärendet.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen är att innehållet i eller svaret på remissen inte berör medborgare eller brukare.  

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömning är att innehållet i eller svaret på remissen inte berör medarbetare i Kungälvs kommun.  

Ekonomisk bedömning
Förslaget om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel innebär inga 
ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun har tagit del av förslaget om ändringar i avgifter för allmänkemikalier 
och bekämpningsmedel och lämnar inga synpunkter. 

Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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From:                                 Håkan Frycklund
Sent:                                  Thu, 8 Sep 2022 08:47:07 +0000
Cc:                                      kemi@kemi.se
Subject:                             Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel (svar senast 9 december 2022)
Attachments:                   Bilaga I - Ändringsförklaringar.pdf, Bilaga II - PM.pdf, Rapport RU 
avgiftsöversyn.pdf, Remissbrev dnr M2022-00436.pdf
Importance:                     High
Categories:                       SANDRA

Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel 
(Remissinstanser framgår av bifogat remissbrev) 
 
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 9 december 2022. Svaren 
bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.ke@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/00436 och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen om nya avgifter för 
bekämpningsmedel och allmänkemikalier i rapporten Regeringsuppdrag översyn av avgifter 
samt på förslagen i bilagorna för Hemställan om ändring i förordningen (2013:63) om 
bekämpningsmedelsavgifter.

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

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Frågor under remisstiden besvaras av Peter Wallenberg, tel 08-405 30 73, e-post: 
peter.wallenberg@regeringskansliet.se. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på 
eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några 
synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

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

Charlotta Fred 
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Departementsråd 
 
e.u.
Håkan Frycklund, assistent
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 BILAGA I 
Datum 

2022-02-10 
Diarienr 

4.1.1 H21-04395 
 

 
       

 

Kemikalieinspektionen 

Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org nr 

Box 2 

172 13 Sundbyberg    

Esplanaden 3A 

172 67 Sundbyberg   

FE 124 

838 80 Frösön   

Telefon 08-519 41 100 

Fax 08-735 76 98 

www.kemi.se 

kemi@kemi.se 

202100-3880 
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Följande ändringar har gjorts jämfört med hemställan från den 24 mars 2021. 

 

Oförändrad avgift för utvärderingen av mikroorganismer 

I den tidigare hemställan föreslogs en avgiftshöjning för utvärdering av 

mikroorganismer med 500 000 kronor. Förslaget motiverades med att kraven för 

utvärdering har ökat enligt ny vägledning och praxis. Förslaget stryks dock genom 

denna förändrade hemställan av nedanstående skäl. 

Det är ännu oklart hur omfattande den förändrade prövningen enligt ny vägledning 

kan bli och hur mycket kostnaderna kommer att öka. För det fall att underskott 

uppstår kan detta, i enlighet med regleringsbrevet, täckas av myndighetens ramanslag. 

Om ett sådant underskott uppstår och bedöms vara en återkommande företeelse 

kommer Kemikalieinspektionen att lämna in ett nytt förslag om ändring av 

avgifterna. 

Av direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel 

(hållbarhetdirektivet) framgår att biologiska bekämpningsmetoder bör övervägas i 

första hand och ges företräde framför kemiska metoder, enligt principen om 

integrerat växtskydd.1 Tillgången till biologiska bekämpningsmedel är därför viktig 

för en hållbar användning av bekämpningsmedel. 

Vidare har Kommissionen, genom livsmedelsstrategin ”Jord till Bord”, meddelat att 

hållbarhetsdirektivet ska utvidgas och att kommissionen ska underlätta för 

utsläppandet av biologiska medel på marknaden.  

Av den svenska livsmedelsstrategin framgår att ekologisk livsmedelsproduktion ska 

öka. Tillgången till biologiska bekämpningsmedel är en viktig del i den ekologiska 

produktionen.  

Utvärderingen av mikroorganismer är nödvändig för att biologiska medel senare ska 

kunna tillgängliggöras i medlemsländerna. Idag finns inte tillräckligt många 

medlemsländer som samtycker till att genomföra dessa utvärderingar. Det är därför 

viktigt att företag har möjlighet att ansöka om godkännande med Sverige som 

utvärderande medlemsstat. Ofta är de företag som ansöker om godkännande för 

biologiska verksamma ämnen små, och därmed inte lika resursstarka som stora 

kemikalieföretag. Avgiftsnivån för den svenska prövningen bör jämföras med nivån i 

andra medlemsländer. En sådan jämförelse visar att de svenska avgifterna är betydligt 

högre. En alltför hög avgift kan verka avskräckande för företagen.  

Sammanfattningsvis finns det flera skäl att låta ansökningsavgiften för 

mikroorganismer vara oförändrad, och därmed kvarstå på nuvarande nivå. 

 

 

 

 
1 Skälsats 16, artikel 12, p. 4 i bilaga III i hållbarhetsdirektivet. 
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Inget förslag till ekvivalensavgift i 2 kap. 

I den tidigare hemställan föreslogs en avgiftshöjning för ekvivalensbedömningen i 2 

kap. Förslaget motiverades med att prövningen var mer kostsam än nu gällande 

avgift. Förslaget stryks dock genom denna förändrade hemställan, eftersom 

Kemikalieinspektionen inom ramen för avgiftsöversynen för 

bekämpningsmedelsavgifterna2 föreslår att bestämmelsen ska strykas ur 2 kap. och att 

en hänvisning i stället införs till 6 kap. gällande avgiften för denna prövning.  

 

Ändring i bestämmelsen om jämförelse av ämnesdokumentation  

Ändring föreslås för bestämmelserna om avgift för jämförelse av 

ämnesdokumentation (6 kap. 3 § p.3 och 7 kap. 3 § p.2). I förfarandet jämförs ny 

ämnesdokumentation inför en produktansökan med den dokumentation som låg till 

grund för ämnesgodkännandet. Förfarandet aktualiseras då sökanden inte har rätt att 

åberopa den dokumentation som låg till grund för ämnesgodkännandet. Enligt EU-

förordningarna behöver sökanden ha tillgång till denna, eller lämna in 

överensstämmande, dokumentation i sin ansökan om produktgodkännande. 

Ändringen avser lydelsen, som förtydligas för att ange att bestämmelsen omfattar just 

de fall då sökanden inte har rätt till ursprunglig ämnesdokumentation. 

I avgiftsöversynen för bekämpningsmedelsavgifterna3 föreslås en hänvisning till dessa 

avgifter i 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § förordningen (2013:63) om 

bekämpningsmedelsavgifter. Motsvarande bestämmelser finns idag i 2 kap. 7 § och 3 

kap. 9 § nämnda förordning.  

   

Förtydliganden  

I denna hemställan görs förtydliganden avseende det ekonomiska målet för 

avgifterna samt hur finansiering av underskott kan ske genom myndighetens 

ramanslag. 

Förtydliganden görs också avseende avgiftsstrukturen för verksamma ämnen i 

biocidprodukter. En tilläggsavgift föreslås i 7 kap. 2 a §.   

Vidare förtydligas att en höjning sker av avgiften för prövning av en produkttyp för 

ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp. Reglering av 

denna avgift föreslås i 7 kap. 2 § i stället för 7 kap. 2 a §. Följdändringar med 

anledning av detta föreslås vidare i 7 kap. 2 b §. 

I övrigt har mindre korrigeringar och effektiviseringar av texten gjorts. 

 

 
2 Redovisning av regeringsuppdraget i regleringsbrev M2020/00125 (delvis), M2020/02056 (delvis). 
3 Redovisning av regeringsuppdraget i regleringsbrev M2020/00125 (delvis), M2020/02056 (delvis). 
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Förslag till ändring i förordningen 
(2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter 
 

1. Sammanfattning   
Kemikalieinspektionen är behörig myndighet för utvärdering av ansökningar 

om godkännande av verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Utvärderingen 

finansieras av avgifter som i princip ska vara kostnadstäckande. 

Kemikalieinspektionen har konstaterat att de nu gällande avgifterna inte ger 

kostnadstäckning och att det för viss verksamhet helt saknas avgifter. Därför 

föreslår myndigheten ändringar i förordningen (2013:63) om 

bekämpningsmedelsavgifter enligt följande: 

 

1. Ändring av avgiftsbestämmelsen för den administrativa hanteringen och 

utvärderingen som följer av godkännandet av ett verksamt ämne. 

 

2. Ändring av avgiftsbestämmelsen för ekvivalensbedömning. 

 

3. Ändring av avgiftsbestämmelsen för jämförelse av ämnesdokumentation. 

 

4. Höjning av avgiften för utvärdering av en ansökan om upptag på bilaga I i 

EU:s biocidförordning.1  

 

5. Ändring av avgiftsstrukturen för utvärderingen av ansökan om godkännande 

av verksamma ämnen i biocidprodukter.  

 

6. Höjning av avgiften för utvärdering av en annan produkttyp än den som 

tidigare har prövats för ett verksamt ämne, samt följdändringar. 

 

  

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om 
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 
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2. Författningsförslag 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:63) om 

bekämpningsmedelsavgifter 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:63) om 

bekämpningsmedelsavgifter att 6 kap. 3 § och 7 kap. 2, 2 a, 2 b och 3 §§ ska ha 

följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. Avgift för prövning av 
verksamma ämnen i 
växtskyddsmedel 

6 kap. Avgift för prövning av 
verksamma ämnen i 
växtskyddsmedel 

 

Avgift efter godkännande av ett 
verksamt ämne i växtskyddsmedel 
 
3 § Efter det att ett verksamt ämne som 
Sverige varit rapporterande medlemsstat för 
har godkänts enligt förordning (EG) nr 
1107/2009, ska den som ansökte om att 
ämnet skulle godkännas eller den som har trätt 
i sökandens ställe betala en avgift för den 
administrativa hantering och utvärdering som 
följer av godkännandet. Avgiften uppgår till  
1 000 000 kronor för varje akt. 
 

Avgift efter godkännande av ett 
verksamt ämne i växtskyddsmedel 
 

3 § Efter det att ett verksamt ämne har 
godkänts enligt förordning (EG) nr 
1107/2009, ska 
1. den som ansökte om att ämnet skulle 
godkännas eller har trätt i sökandens ställe och 
lämnar in, eller den som inför en ansökan om 
produktgodkännande lämnar in, 
dokumentation som krävs för den 
administrativa hantering och utvärdering som 
följer av godkännandet betala en avgift på 
högst 1 000 000 kronor för varje akt,  
2. den som ansöker om att få en bedömning av 
ekvivalens enligt artikel 29.1 b i förordning 
(EG) nr 1107/2009 betala en avgift på högst 
150 000 kronor för varje akt, och 

3. den som inför ansökan om 
produktgodkännande har tagit fram ny 
dokumentation om det verksamma ämnet och 
begär att den ska jämföras med den 
dokumentation som låg till grund för 
godkännandet av ämnet (datamatchning), 
betala en avgift på högst 250 000 kronor för 
varje akt. 
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7 kap. Avgift när Sverige är 
rapporterande medlemsstat 
 
2 § Den som ansöker om att ett 
verksamt ämne ska godkännas för en 
produkttyp enligt förordning (EU) nr 
528/2012 eller ansöker om förlängning 
av ett beslut om ett sådant godkännande 
ska, om Sverige är rapporterande 
medlemsstat, betala en avgift 
   1. med 5 700 000 kronor för varje 
gemensam akt med dokumentation, om 
ansökan görs av flera sökande gemensamt och 
avser att ett kemiskt ämne ska godkännas 
eller att ett sådant godkännande ska förlängas, 
   2. med 4 300 000 kronor för varje akt med 
dokumentation, om ansökan avser att ett 
kemiskt ämne ska godkännas eller att ett 
sådant godkännande ska förlängas och 
ansökan inte är en sådan gemensam ansökan 
som avses i 1, 
   3. med 3 000 000 kronor för varje 
gemensam akt med dokumentation, om 
ansökan görs av flera sökande gemensamt och 
avser att en mikroorganism ska godkännas 
eller att ett sådant godkännande ska förlängas, 
   4. med 2 000 000 kronor för varje akt med 
dokumentation, om ansökan avser att en 
mikroorganism ska godkännas eller att ett 
sådant godkännande ska förlängas och 
ansökan inte är en sådan gemensam ansökan 
som avses i 3, 
   5. med 460 000 kronor för varje gemensam 
akt med dokumentation, om ansökan görs av 
flera sökande gemensamt och avser att ett ämne 
ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 
528/2012, och 
   6. med 310 000 kronor för varje akt med 
dokumentation, om ansökan avser att ett ämne 
ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 
528/2012 och inte är en sådan gemensam 
ansökan som avses i 5. 
 
 
 
 

7 kap. Avgift när Sverige är 
rapporterande medlemsstat 
 
2 § Den som ansöker om att ett 
verksamt ämne ska godkännas för en 
produkttyp eller tas upp i bilaga I till 
förordning (EU) nr 528/2012 eller 
ansöker om förlängning av ett beslut 
om ett sådant godkännande ska, om 
Sverige är rapporterande medlemsstat, 
betala en grundavgift 
   1. med 4 300 000 kronor för varje akt med 
dokumentation, om ansökan avser att ett 
kemiskt ämne ska godkännas eller att ett 
sådant godkännande ska förlängas, och  
   2. med 2 000 000 kronor för varje akt med 
dokumentation, om ansökan avser att en 
mikroorganism ska godkännas eller att ett 
sådant godkännande ska förlängas. 
 
Grundavgifterna gäller för en akt som omfattar 
en specificering av det verksamma ämnets 
kemiska sammansättning 
(referensspecifikation) och en representativ 
biocidprodukt.  
 
Avgifterna gäller också för en ansökan om 
godkännande av en produkttyp, för ett 
verksamt ämne som tidigare har prövats för en 
annan produkttyp. 
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2 a §   Om en ansökan enligt 2 § gäller ett 
verksamt ämne som tidigare har prövats för en 
annan produkttyp ska, i stället för vad som 
anges i 2 §, en avgift betalas 
   1. med 1 200 000 kronor för varje 
gemensam akt med dokumentation, om 
ansökan görs av flera sökande gemensamt, och 
   2. med 1 000 000 kronor för varje akt med 
dokumentation, om ansökan inte är en sådan 
gemensam ansökan som avses i 1. 

2 a §   Den som ansöker om att ett verksamt 
ämne ska godkännas för fler än en produkttyp 
enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 
ansöker om förlängning av ett beslut om ett 
sådant godkännande ska, om Sverige är 
rapporterande medlemsstat, betala den avgift 
som följer av 2 §. Därutöver ska sökanden, för 
varje tillkommande produkttyp i denna 
ansökan, betala en avgift med 1 000 000 
kronor för varje akt med dokumentation som 
omfattar en referensspecifikation och en 
representativ biocidprodukt.  

  

2 b §   Den som ansöker om att ett 
verksamt ämne ska godkännas för fler 
än en produkttyp enligt förordning 
(EU) nr 528/2012 eller ansöker om 
förlängning av ett beslut om ett sådant 
godkännande ska, om Sverige är 
rapporterande medlemsstat, betala den 
avgift som följer av 2 eller 2 a §. 
Därutöver ska sökanden för varje 
tillkommande produkttyp betala en 
avgift 
   1. med 1 200 000 kronor för varje 
gemensam akt med dokumentation, om 
ansökan görs av flera sökande gemensamt, och 
   2. med 1 000 000 kronor för varje akt med 
dokumentation, om ansökan inte är en sådan 
gemensam ansökan som avses i 1. 
 

2 b § För en ansökan enligt 2 § eller 2 a § 
som omfattar fler än en specificering av det 
verksamma ämnets kemiska sammansättning 
(referensspecifikation) eller fler än en 
representativ biocidprodukt ska en tilläggsavgift 
betalas med  

1. 150 000 för varje ytterligare 
referensspecifikation, och 

2. 1 000 000 för varje ytterligare 
representativ biocidprodukt. 

 
 

3 § Efter det att ett verksamt ämne som 
Sverige varit rapporterande medlemsstat 
för har godkänts enligt förordning (EU) 
nr 528/2012, ska den som ansökte om att 
ämnet skulle godkännas eller den som har trätt 
i sökandens ställe betala en avgift för den 
administrativa hantering och utvärdering som 
följer av godkännandet. Avgiften uppgår till  
1 000 000 kronor för varje akt. 

3 § Efter det att ett verksamt ämne har 
godkänts enligt förordning (EU) nr 
528/2012, ska  
  1. den som lämnar in dokumentation som 
krävs för den administrativa hantering och 
utvärdering som följer av godkännandet betala 
en avgift med 1 000 000 kronor för varje 
akt och 
  2. den som inför ansökan om 
produktgodkännande lämnar in en begäran om 
jämförelse av dokumentationen för det 
verksamma ämnet i ansökan, med den 
dokumentation som låg till grund för 
godkännandet av ämnet (datamatchning), 
betala en avgift med högst 250 000 kronor för 
varje akt.  



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Bilaga II - PM.pdf

Kemikalieinspektionen  

BILAGA II 
Datum 

2022-02-10 
Diarienr 

4.1.1 H21-04395 

   

   
  

 

5 (22) 

  

3. Bakgrund  

3. 1 Utvärderingen av verksamma ämnen 

Utvärderingen av verksamma ämnen i bekämpningsmedel regleras i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 

om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EU:s 

biocidförordning), respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på 

marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG 

(EU:s växtskyddsmedelsförordning). Om de verksamma ämnena godkänns på EU-

nivå efter utvärderingen får de ingå i de biocidprodukter och växtskyddsmedel som 

senare godkänns. Ansökan om godkännande av ett verksamt ämne beslutas 

gemensamt inom EU, efter att en enskild medlemsstat först har utfört en grundlig 

utvärdering av ämnets egenskaper. En behörig myndighet blir ansvarig för 

utvärderingen efter förfrågan från en sökande och samtycke från den behöriga 

myndigheten.2 I Sverige är Kemikalieinspektionen behörig myndighet och ansvarig 

för ämnesutvärderingen. Utvärderingen görs inom ramen för det Svenska 

Rapportörsprogrammet, SERP. 

3. 2 Avgiftsreglerna 

Enligt 3 § avgiftsförordningen (1992:191) får myndigheter endast ta ut avgifter för 

tjänster om det följer av en lag eller förordning eller av särskilt regeringsbeslut. 

Avgifterna för utvärderingen av verksamma ämnen regleras i förordningen (2013:63) 

om bekämpningsmedelsavgifter och disponeras av Kemikalieinspektionen. 

Förordningen har meddelats med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.3  

Nuvarande avgiftskonstruktion infördes år 2000.4 Avgifterna har beräknats utifrån 

redovisad tid för tidigare enskilda projekt och en uppskattning av tidsåtgång för olika 

arbetsinsatser, multiplicerat med den timtaxa som fastslagits av 

Kemikalieinspektionen.  

För varje avgiftsbelagd verksamhet finns det vanligtvis ett ekonomiskt mål. Målet för 

avgiftsbelagd verksamhet anger hur stor del av kostnaderna som intäkterna från 

avgifterna ska täcka. Ett vanligt ekonomiskt mål är målet om full kostnadstäckning. 

Det innebär att intäkter och kostnader ska gå jämnt ut och att avgifterna ska 

beräknas så att de täcker verksamhetens samtliga kostnader. Intäkterna ska på sikt 

inte överstiga eller understiga statens kostnader för den vara eller tjänst som 

tillhandahålls.  

 
2 Artikel 7.1 och 13.3 i EU:s biocidförordning, artikel 7.1 i EU:s växtskyddsmedelsförordning.  
3 1 § förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.  
4 Genom förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. 
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Enligt ESV:s handledning ”Sätt rätt pris” står det att avgifterna ska sättas så att 

intäkterna på ett eller några års sikt täcker samtliga av verksamhetens direkta eller 

indirekta kostnader. 

Full kostnadstäckning anges visserligen inte som ett krav i Kemikalieinspektionens 

regleringsbrev, eller i instruktionen för myndigheten. För avgiftsfinansierad 

verksamhet har det dock varit praxis att tillämpa det ekonomiska målet om full 

kostnadstäckning om inte riksdagen eller regeringen beslutat om något annat 

ekonomiskt mål. Det är också en praxis som överensstämmer med hur ESV 

traditionellt har tolkat rättsläget.  

ESV har vidare uttalat att det i förarbetena till ett avgiftsbemyndigande mer eller 
mindre tydligt kan framgå om avsikten för avgiften varit full kostnadstäckning. 
Avgifterna för allmänkemikalier och bekämpningsmedel tas ut med stöd av 
miljöbalken och i enlighet med EU-förordningarna om växtskyddsmedel respektive 
biocidprodukter. I förarbetena till miljöbalken framgår att regeringens avsikt varit att 
utgångspunkten för myndigheters verksamhet enligt miljöbalken ska vara full 
kostnadstäckning och att detta så långt möjligt ska ske genom avgifter5. Av EU-
förordningarna för växtskyddsmedel6 och biocidprodukter7 framgår att avgifterna 
inom deras tillämpningsområden ska sättas till en nivå som i princip är tillräcklig för 
att täcka kostnaderna för myndighetens arbete.  

 

3.3 Förordningen om bekämpningsmedelsavgifter  

Genom förordningen om bekämpningsmedelsavgifter ger regeringen 

Kemikalieinspektionen rätt att ta ut avgifter för utvärderingen av verksamma ämnen i 

bekämpningsmedel. Ansökningsavgifterna för utvärderingen av verksamma ämnen i 

växtskyddsmedel och biocidprodukter har fastställts i 6 respektive 7 kap. i nämnda 

förordning. Avgifternas slutliga bestämmande regleras i 9 kap, där det framgår att 

den slutliga avgiften ska motsvara kostnaderna för den hantering och utvärdering 

som ansökan har föranlett men inte får överstiga ansökningsavgiften i ärendet.8 De i 

6 och 7 kap. fastställda avgifterna anger således det maximala beloppet för ansökan. I 

sitt beslut om den slutliga avgiften ska Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna 

och ange hur de har beräknats. Om ansökningsavgiften är högre än kostnaden för 

utvärderingen, ska Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden till sökanden.9 

 

 
5 Ur Miljöbalkens proposition (1997/98:45):  

Regeringen anser att utgångspunkten skall vara att full kostnadstäckning skall uppnås för myndigheters 
och kommuners verksamhet enligt miljöbalken. Detta skall så långt möjligt ske genom avgifter. 
6 Artikel 74 i EU:s växtskyddsmedelsförordning. 
7 Artikel 80 i EU:s biocidförordning. 
8 9 kap. 2 § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter.  
9 9 kap. 2 § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. 
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3.4 Myndighetens regleringsbrev 

Av myndighetens regleringsbrev framgår att ett underskott i prövningsverksamheten 

för verksamma ämnen får täckas upp av medel från anslag.10 Anslaget är dock 

utformat som en ram, som främst är avsedd att täcka kostnaderna för större delen av 

myndighetens övriga verksamhet. Eftersom avgifterna syftar till att vara 

kostnadstäckande läggs inte eventuella kommande underskott in i myndighetens 

budgetplan för anslaget. Detta innebär att alltför stora underskott kan leda till 

underfinansiering av myndighetens verksamhet. Detta kan i längden innebära att 

myndigheten inte kan uppfylla sina skyldigheter. För de prövningsförfaranden där 

bristande kostnadstäckning föreligger enligt nedan, bedöms underskottet bli för 

omfattande för att täckas av anslaget. Därför föreslås nedanstående 

avgiftsförändringar. 

 

4. Problembeskrivning, närmare bakgrund och 

förslag 

4.1 Ändring av avgiftsbestämmelsen för den administrativa 

hantering och utvärdering som följer av godkännandet  

4.1.1 Problembeskrivning och närmare bakgrund 

Som behörig myndighet i utvärderande medlemsland har Kemikalieinspektionen 

vissa förpliktelser relaterade till det verksamma ämnet även efter att ett beslut om 

godkännande har fattats av EU-kommissionen.  

Uppgifter som följer av godkännandet 

Av 6 kap. 3 § och 7 kap. 3 § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter framgår 

att den som ansökte om att ett verksamt ämne skulle godkännas, eller den som har 

trätt i sökandens ställe, ska betala en avgift för den administrativa hantering och 

utvärdering som följer av godkännandet. Avgiften uppgår till 1 000 000 kronor för 

varje akt. Denna utvärdering kan omfatta uppgifter som inte fanns vid beslutet om 

ämnesgodkännande men som senare ska lämnas in för att bekräfta att ämnet inte ger 

upphov till oacceptabel risk, så kallade bekräftande uppgifter11, vilka krävs genom EU-

kommissionens beslut om godkännande eller förnyat godkännande. Denna typ av 

kompletterande dokumentation ska komma från den som ansökte om att ämnet 

skulle godkännas eller den som har trätt i dennes ställe. 

Av ämnesgodkännandet kan det också framgå att medlemsstaterna särskilt ska beakta 

vissa risker. Bedömningen av dessa risker kan aktualiseras då någon ansöker om 

produktgodkännande för en användning som inte fullständigt utvärderades i 

samband med ämnesgodkännandet. I sådana fall kan det till exempel bli nödvändigt 

att utvärdera ny dokumentation om metaboliter och deras effekter. Behov av 

 
10 Avsnitt 4, ”Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kemikalieinspektionen” M2020/00125 
(delvis), M2020/02056 (delvis). 
11 Se artikel 6.f samt bilaga II, p. 2.2 i EU:s växtskyddsmedelsförordning. 
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ytterligare information rörande dessa områden identifieras ofta sent i processen för 

utvärdering av verksamt ämne och kan, under nuvarande regelverk, inte hanteras 

innan beslut fattas om (förnyat) godkännande av ämnet. I ett vägledningsdokument 

för växtskyddsmedel12 anges att uppgifter som ändrar befintliga referensvärden för 

riskbedömning för användare och konsumenter, samt uppgifter som rör bedömning 

av den toxikologiska relevansen av metaboliter i föda, foder eller grundvatten, liksom 

uppgifter som ändrar resthaltsdefinitionen, ska bedömas på gemenskapsnivå. 

Samtliga dessa uppgifter är av vikt för riskbedömningen för människors hälsa. 

Avsikten är att samma uppgifter ska användas i samtliga medlemsstater. Det är i 

första hand det land som varit rapporterande medlemsstat för det verksamma ämnet 

som ska utvärdera den typen av uppgifter – oavsett om samma land hanterar en 

ansökan om produktgodkännande.  

I motsats till de bekräftande uppgifterna kan ifrågavarande information ges in även 

av andra än den som ansökte om att ämnet skulle godkännas eller den som har trätt i 

dennes ställe, för att möjliggöra senare ansökan om produktgodkännande. Därför 

bör bestämmelserna om avgift för utvärdering som följer av ett godkännande 

utvidgas till att även omfatta andra än den som sökte om godkännande eller har trätt 

i dennes ställe.  

4.1.2 Förslag i 6 kap. 3 § 1 och 7 kap. 3 § 1 

Kemikalieinspektionen föreslår att 6 kap. 3 § 1 och 7 kap. 3 § 1 förordningen om 

bekämpningsmedelsavgifter ändras så att de möjliggör avgiftsuttag även för andra än 

den som ansökte om godkännande för det verksamma ämnet eller den som har trätt i 

sökandens ställe. Myndigheten föreslår att skrivningen i nuvarande lydelse, som 

endast pekade ut den som ansökte om ämnesgodkännandet, tas bort.  

Beräkning 

Den föreslagna ändringen bedöms inte påverka avgiftens storlek, därför föreslås 

ingen avgiftsförändring.  

 

4.2 Ekvivalensbedömning 

4.2.1 Problembeskrivning och närmare bakgrund 

Efter att ett verksamt ämne har godkänts kan den som söker om eller innehar ett 

produktgodkännande vilja ändra eller lägga till en ny källa, tillverkningsprocess eller 

tillverkningsplats för det verksamma ämnet eller en synergist. I sådana fall krävs en 

bedömning av ekvivalensen för ämnet eller synergisten i förhållande till 

referenskällan som prövades inom ramen för ämnesgodkännandet, enligt artikel 29.1 

i EU:s växtskyddsmedelsförordning.  

 
12 Guidance document on the Evaluation of New Active substance Data Post (Renewal of) Approval, 
SANCO/10328/2004– rev 9 XXX – 2020.  
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Ansökan om produktgodkännande till annan medlemsstat 

Om ansökan om produktgodkännande prövas av en annan medlemsstat ska i 

huvudregel den rapporterande medlemsstaten för det verksamma ämnet göra 

ekvivalensbedömningen, enligt artikel 38 i EU:s växtskyddsmedelsförordning. När 

Kemikalieinspektionen varit rapporterande medlemsstat regleras avgiften för denna 

bedömning idag i 6 kap. 3 § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. 

Bestämmelsen omfattar ”den administrativa hantering och utvärdering som följer av 

godkännandet”, vilket rymmer olika typer av utvärdering som kan följa efter ett 

ämnesgodkännande. Avgiften är idag 1000 000 kronor. Kemikalieinspektionen 

bedömer att kostnaden för ekvivalensbedömningen endast uppgår till 150 000 

kronor. För att tydliggöra att en lägre avgift gäller för ekvivalensbedömningen bör 

denna lyftas ut och regleras separat i punktform, i 6 kap 3 § 2. Bestämmelsen bör inte 

innehålla någon begränsning gällande vem som får ansöka om ekvivalensbedömning, 

då en sådan ansökan kan bli aktuell även från andra än den som ansökte om att 

ämnet skulle godkännas eller den som har trätt i dennes ställe. 

Bestämmelser om avgift för ekvivalensbedömning finns idag också i 2 kap. 4 § 1 och 

10 § 1. Dessa bestämmelser bedöms dock endast avse ekvivalensbedömning som 

behöver ske inför ansökan om produktgodkännande då Sverige är utvärderande 

medlemsstat. Kemikalieinspektionen föreslår upphävande av dessa bestämmelser i 

regeringsuppdraget om en översyn av bekämpningsmedelsavgifterna.13 I stället 

föreslås där att en hänvisning införs i 2 kap. 1 § till den lydelse för 6 kap. 3 § 2 som 

föreslås i denna hemställan.  

Ekvivalensbedömningens innehåll 

En ekvivalensbedömning är uppdelad i två delar: steg I och II. Steg I består av en 

bedömning av renhet och mängden föroreningar i det nya tekniska materialet jämfört 

med referenskällan. Om renheten i det nya materialet är lika eller högre och det inte 

finns några nya föroreningar så bedöms den nya källan vara ekvivalent och ingen 

ytterligare bedömning krävs. Om dessa kriterier inte är uppfyllda för det nya tekniska 

materialet så krävs en steg II-bedömning där ytterligare information om 

föroreningens toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper krävs in från företaget 

och utvärderas. Graden av komplexitet i dessa ärenden varierar således beroende på 

dataunderlag och antal föroreningar som måste utvärderas. 

4.2.2 Förslag i 6 kap. 3 § 2 

För ekvivalensbedömning föreslår Kemikalieinspektionen att en avgift om 150 000 

förs in i 6 kap. 3 § 2 förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. Denna 

bedömning täcks därmed inte längre av den allmänna skrivningen i 6 kap. 3 § 1, som 

avser bedömning av uppgifter som följer av godkännandet. Den föreslagna avgiften 

är avsevärt lägre än avgiften i den nu gällande 6 kap. 3 § 1 (1000 000 kronor).  

 

De nu gällande ekvivalensavgifterna i 2 kap. 4 § 1 (12 000 kronor) och 10 § 1 (20 000 

kronor) är betydligt lägre än de avgifter som föreslås i denna hemställan. Nuvarande 

 
13 Redovisning av regeringsuppdraget i regleringsbrev M2020/00125 (delvis), M2020/02056 (delvis). 
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nivå i 2 kap. bedöms dock inte vara kostnadstäckande. En höjning föreslås därför 

enligt den beräkning som framgår nedan.  

 

Införande av motsvarande regel för bedömning av ekvivalens eller kemisk likhet för 

ämne i biocidprodukter behövs inte, eftersom EU:s biocidförordning inte kräver att 

den utvärderande behöriga myndigheten gör denna bedömning. 

Beräkning 

Kostnaden för bedömning av ekvivalens har legat mellan 18 000 – 74 000 kronor per 

ärende under de senaste åren. Beräkningen baseras på redovisad tid multiplicerat med 

den timtaxa som fastslagits av Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen 

bedömer att utvärderingen i samtliga fall kan göras inom en maximal kostnad 

motsvarande högst 150 000 kronor. Vid beräkningen har beaktats att även mer 

komplexa ärenden samt andra förändringar som påverkar myndighetens timtaxa ska 

rymmas i avgiften. Avgiften ska dessutom vara hållbar över tid. 

Den slutliga avgiften motsvarar dock endast kostnaderna för bedömning av 

ekvivalens, i enlighet med vad som föreskrivs om det slutliga bestämmandet av 

avgifter i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. Om kostnaderna understiger 

avgiften ska överskottet återbetalas.14 

4.3 Jämförelse av ämnesdokumentation 

4.3.1 Problembeskrivning och närmare bakgrund 

Verksamma ämnen i växtskyddsmedel 

Enligt artiklarna 33.3 b och 43.2 i EU:s växtskyddsmedelsförordning måste företag 

som har produkter med ett visst verksamt ämne ha tillgång till ett underlag som 

motsvarar de studier som låg till grund för godkännandet av det verksamma ämnet 

och som tillhandahölls av ett eller flera andra företag.  

Inom tre månader efter att ett verksamt ämne blivit godkänt eller fått förnyat 

godkännande ska ett företag som ansöker om produktgodkännande enligt artikel 43.2 

i EU:s växtskyddsmedelsförordning, lämna in all information som är nödvändig för 

att visa att växtskyddsmedlet uppfyller förordningens krav om förnyat godkännande 

för ett verksamt ämne som förekommer i växtskyddsmedlet. 

Enligt artikel 43.3 i samma förordning ska medlemsstaterna kontrollera att alla 

växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga uppfyller alla villkor 

och begränsningar i förordningen om förnyelse av godkännandet enligt artikel 20. 

Om dokumentationen som lämnas in inför produktgodkännande innehåller annan 

ämnesdokumentation än den som låg till grund för ämnesgodkännandet, ska denna 

information granskas i förfarandet för jämförelse av dokumentation, 

”datamatchning” (från engelskans ”data matching”). 

Utgångspunkten är att företag som ansöker om produktgodkännande ska ha ett 

acceptabelt datapaket för både det verksamma ämnet och för produkten. Det betyder 

 
14 Jfr 9 kap. 2 § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter.  
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inte att de måste ha fysisk tillgång till varje studie, men de behöver ha rätt att hänvisa 

till dem.  

Om ny ämnesdokumentation lämnas in ska listan över nyckelstudier (List of studies 

relied upon) jämföras med den lista över studier som rapporterande medlemsland 

sammanställt i slutskedet av utvärdering om (förnyat) godkännande av ett verksamt 

ämne. Av listan framgår vilka studier företaget som ansökte om (förnyat) 

godkännande vill ha dataskydd för. Det är enbart dessa studier som andra företag 

med produkter på marknaden behöver matcha, genom: 

- tillstånd om tillgång till dokumentation (”letter of access"), 

- en alternativ jämförbar studie, 

- hänvisning till studier som inte är dataskyddade men som motsvarar samma 

datakrav, eller 

- en motivering till varför studien inte ska anses som relevant, till exempel på grund 

av specifik användning eller annat. 

Eftersom det land som varit rapportör för ett verksamt ämne har god kännedom om 

den data som låg till grund för ett (förnyat) godkännande bör – enligt vägledning15 

framtagen enligt artikel 43.4 i EU:s växtskyddsmedelsförordning – jämförelse av 

ämnesdokumentation göras av rapportören för verksamt ämne. 

Verksamma ämnen i biocidprodukter  

Motsvarande krav på jämförelse av ämnesdokumentation som ovan har beskrivits för 

växtskyddsmedel gäller också för biocidprodukter, enligt artiklarna 20 och 31.3 i 

EU:s biocidförordning.   

4.3.2 Förslag i 6 kap. 3 § 3 och 7 kap. 3 § 2  

För jämförelse av ämnesdokumentation när det gäller verksamma ämnen i 

växtskyddsmedel och biocidprodukter föreslår Kemikalieinspektionen en avgift på 

250 000 kronor. Avgiften förs in i 6 kap. 3 § 3 och 7 kap. 3 § 2 förordningen om 

bekämpningsmedelsavgifter.  

Motsvarande bestämmelser finns idag i 2 kap. 7 § och 3 kap. 9 § nämnda förordning. 

Dessa bestämmelser bedöms dock endast avse den jämförelse av 

ämnesdokumentation som behöver ske inför ansökan om produktgodkännande då 

Sverige är utvärderande medlemsstat. I avgiftsöversynen för 

bekämpningsmedelsavgifterna16 föreslås upphävande av dessa bestämmelser. I stället 

föreslås i översynen införande av en hänvisning till de, i denna hemställan föreslagna 

avgifterna i 6 samt 7 kap, i 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § nämnda förordning. 

I de bestämmelser som idag reglerar avgiften då jämförelse av ämnesdokumentation 

görs inför produktgodkännande, är avgiftsnivån avsevärt högre än vad som föreslås i 

denna hemställan. En lägre avgiftsnivå föreslås enligt den beräkning som framgår 

nedan. 

 
15 “Guidance document on data matching for applications for plant protection product authorisations 
according to articles 33 and 43 of regulation (EC) No 1107/2009” - SANTE/2016/11449 (REV.1.5) 21 

OCTOBER 2021. 
16 Redovisning av regeringsuppdraget i regleringsbrev M2020/00125 (delvis), M2020/02056 (delvis). 
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Beräkning 

Kostnaden för jämförelse av ämnesdokumentation har varierat mellan 13 000-

160 000 kronor per ämne för de jämförelser som har gjorts under de senaste två 

åren. Beräkningen baseras på redovisad tid multiplicerat med den timtaxa som 

fastslagits av Kemikalieinspektionen. Den stora skillnaden i kostnad beror på vilken 

typ av underlag som företagen lämnar in.  

Den lägre kostnaden gäller ansökningar där företaget i princip helt har antingen egen 

tillgång till, eller ett tillstånd om tillgång (”letter of access”) till, de studier som låg till 

grund för godkännandet av det verksamma ämnet. 

Den högre kostnaden gäller ansökningar från företag som lämnar in många nya 

studier eller långa motiveringar till varför uppgiftskraven har anpassats. Det är två 

typer av ansökningar som trots sina olikheter tar ungefär lika mycket tid.  

Kemikalieinspektionen bedömer att utvärderingen i samtliga fall kan göras inom 

ramen för en maximal kostnad om högst 250 000 kronor. Vid beräkningen har 

beaktats att även mer komplexa ärenden samt andra förändringar som påverkar 

myndighetens timtaxa ska rymmas i avgiften. Avgiften ska dessutom vara hållbar 

över tid. 

Den slutliga avgiften motsvarar dock endast kostnaderna för jämförelse av 

ämnesdokumentation, i enlighet med vad som föreskrivs om det slutliga 

bestämmandet av avgifter i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. Om 

kostnaderna understiger avgiften ska överskottet återbetalas.17 

 

4.4 Höjning av avgiften för en ansökan om upptag i bilaga I till 

EU:s biocidförordning 

4.4.1 Problembeskrivning och närmare bakgrund 

I bilaga I till EU:s biocidförordning förtecknas de verksamma ämnen som får ingå i 

en biocidprodukt för vilken ansökan om förenklat produktgodkännande sedan får 

göras.18 Ett ämne kan tas upp i bilaga I om det finns belägg för att ämnet inte ger 

upphov till betänkligheter.19 Ett ämne ger upphov till betänkligheter om det uppfyller 

vissa i lagstiftningen angivna kriterier20, samt om det föreligger en grad av 

betänkligheter som är likvärdig den som kriterierna ger upphov till. Vad som utgör 

en likvärdig grad av betänkligheter är en tolkningsfråga. Den behöriga myndigheten 

ska också, i tillämpliga fall, utvärdera vilka begränsningar som bör anges för 

användning av ämnet. Utvärderingens omfattning kan inte bestämmas på förhand, 

utan bestäms av vad den behöriga myndigheten anser krävs i varje enskilt fall. 

 
17 Jfr 9 kap. 2 § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter.  
18 Enligt artikel 25 i EU:s biocidförordning. 
19 Enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 88/2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter.  
20 Förtecknade i artikel 28.2 i EU:s biocidförordning, t.ex. klassificering av ett ämne som akuttoxiskt 
eller cancerframkallande. 
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Kemikalieinspektionen har konstaterat att ansökningsavgifterna för upptag av 

verksamma ämnen i bilaga I inte är kostnadstäckande. Detta gör att myndigheten inte 

har möjlighet att samtycka till att utvärdera ansökningar om bilaga I-upptag21. 

Kemikalieinspektionens föreslår därför att ansökningsavgifterna för bilaga I-upptag 

höjs genom en ändring i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter.  

Nuvarande avgiftsnivå 

Avgiften för ansökan om upptag av verksamma ämnen i bilaga I är 460 000 kronor 

för en gemensam akt och 310 000 kronor för en enskild akt. Avgifterna för ordinarie 

ämnesgodkännande är 5 700 000 kronor för en gemensam akt och 4 300 000 kronor 

för en enskild akt. Avgifterna för utvärdering av ansökan om upptag av verksamma 

ämnen i bilaga I till EU:s biocidförordning är i dag således avsevärt lägre än de 

avgifter som gäller för utvärdering av ansökan om ordinarie ämnesgodkännande. En 

skillnad på miljonbelopp föreligger, trots att utvärderingen av ämnesupptag på bilaga 

I kan bli lika omfattande som utvärderingen av ett ordinarie ämnesgodkännande.   

Utvärderingens omfattning  

Förfarandet för upptag av ämnen i bilaga I till EU:s biocidförordning syftar till att 

vara identiskt med förfarandet för ordinarie ämnesgodkännande.22 Om förfarandet 

för ändring av bilaga I eventuellt kräver att färre uppgifter lämnas in, bör dock 

utvärderingsförfarandet anpassas i enlighet därmed. Reglerna kräver alltså inte alltid 

färre uppgifter vid ändring av bilaga I, än vid ordinarie ämnesgodkännande.  

Ämnena i bilaga I delas in i 7 kategorier. Kategorierna 1-523 är definierade för att 

möjliggöra vissa antaganden vad gäller egenskaperna hos de ämnen som ingår i dem. 

För upptagande i kategori 624 krävs inlämning av en uppsättning uppgifter som 

möjliggör fullständig riskbedömning för den avsedda användningen, motsvarande 

uppgiftskraven i förfarandet för ordinarie ämnesgodkännande. Sökanden kan vidare 

begära att en ansökan om upptagande i kategorierna 1-5 ska betraktas som en 

ansökan om upptagande i kategori 6, om ansökan efter begäran om ytterligare 

uppgifter är i överensstämmelse med de uppgifter som krävs vid ordinarie 

ämnesgodkännande. I dagsläget har EU-kommissionen inte angett uppgiftskraven 

och förfarandet för att upptag av ämnen i kategori 7.25  

Den behöriga myndigheten avgör vilken information som krävs för utvärderingen av 

om det finns belägg för att ämnet inte ger upphov till betänkligheter. Myndigheten 

kan begära kompletterande information om detta krävs för utvärderingen.26 Den 

 
21 Enligt art. 7.1 i EU:s biocidförordning ska ansökan innehålla samtycke från den utvärderande 
myndigheten.  
22 Se skälsats 3 till förordning (EU) nr 88/2014. 
23 Kategoridefinitioner: 1. Ämnen som godkänts som livsmedelstillsatser i enlighet med förordning 
(EG) nr 1333/2008, 2. Ämnen som ingår i bilaga IV till förordning (EG) nr 1907/2006, 3. Svaga 
syror, 4. Traditionellt använda ämnen av naturligt ursprung, 5. Feromoner 
24 Kategoridefinition: 6. Ämnen för vilka en medlemsstat har validerat en dossier för ett verksamt 
ämne i enlighet med artikel 7.3 i denna förordning eller godtagit en sådan dossier i enlighet med artikel 
11.1 i direktiv 98/8/EG. 
25 Kategoridefinition: 7. Andra ämnen. 
26 Artikel 4.2 förordning (EU) nr 88/2014.  
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behöriga myndigheten ska också, i tillämpliga fall, utvärdera vilka begränsningar som 

bör anges för användning av ämnet. Ansökans och utvärderingens omfattning kan 

alltså inte bestämmas på förhand, utan bestäms av vad den behöriga myndigheten 

anser krävs för utvärderingen av huruvida det finns belägg för betänkligheter i varje 

enskilt fall samt vilka begränsningar för användningen som krävs.   

Ovanstående riktlinjer innebär att utvärderingen inför bilaga I-upptag kan kräva lika 

stor arbetsinsats som utvärderingen inför ordinarie ämnesgodkännande. Därför 

föreslår Kemikalieinspektionen att de maximala ansökningsavgifterna för bilaga I-

upptag ska höjas så att de motsvarar ansökningsavgifterna för ordinarie 

ämnesgodkännande.  

4.4.2 Förslag i 7 kap. 3 § 

Kemikalieinspektionen föreslår att de maximala avgifterna för utvärderingen av 

ansökan om upptag i bilaga I ska höjas så att den motsvarar avgifterna för 

utvärdering av ansökan om ordinarie ämnesgodkännande. Avgiften föreslås vara 

4 300 000 kronor för ett kemiskt ämne och 2 000 000 kronor för en mikroorganism 

och gälla som grundavgift med tilläggsavgifter för ytterligare referensspecifikationer 

och representativa biocidprodukter (se motivering till ny struktur under avsnitt 4.4). 

Avgiften bör föras in i samma bestämmelse som den ordinarie ämnesprövningen, 7 

kap. 3 § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. 

Efter utvärdering fastställer Kemikalieinspektionen den slutliga avgiften. Om 

ansökningsavgiften var högre än den slutliga utvärderingskostnaden ska 

Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden till sökanden27. Trots en 

avgiftshöjning, riskerar alltså företagen aldrig att i slutändan ha betalat mer än vad 

prövningen faktiskt har kostat. 

Beräkning 

Som framgår ovan bör avgiften för prövning av bilaga I-ämnen vara densamma som 

för den ordinarie ämnesprövningen eftersom utvärderingsarbetet bedöms kunna bli 

lika omfattande.  

 

4.5 Ändring av avgiftsstrukturen för utvärderingen av ett 

verksamt ämne i biocidprodukter 

4.5.1 Problembeskrivning och närmare bakgrund 

Förordningen om bekämpningsmedelsavgifter skiljer mellan en ansökan som görs av 

en sökande respektive av flera sökande gemensamt. Motivet är att en gemensam 

ansökan från flera sökande innehåller mer information än en ansökan från en enskild 

sökande. Den högre avgiften vid en gemensam ansökan från flera sökande är dock 

inte närmare specificerad. En ansökan kan lämnas in gemensamt av fler än en 

sökande. Beroende på hur många företag som gemensamt lämnar in en ansökan, hur 

många varianter av det verksamma ämnet och hur många representativa produkter de 

 
27 9 kap. 2 § förordning om bekämpningsmedelsavgifter.  
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vill ska ingå, kan arbetskostnaden variera betydligt. Om det finns fler än två sökande, 

fler än två varianter av ämnet och fler än två representativa produkter i en ansökan, 

riskerar avgifterna att inte vara kostnadstäckande. De särskilda avgifterna för en 

gemensam ansökan från flera sökande bör därför tas bort. I stället bör specifika 

avgifter införas för de ytterligare uppgifter som ingår i en ansökan som görs av flera 

sökande gemensamt. 

Nuvarande avgifter 

Avgiften för en ansökan som görs av flera sökande gemensamt är högre än den som 

görs av en sökande eftersom den förväntas innehålla flera specificeringar av den 

kemiska sammansättningen för ett verksamt ämne (referensspecifikationer) och flera 

representativa biocidprodukter28. Arbetskostnaden beror således inte nödvändigtvis 

på hur många sökande som står bakom ansökan, utan på hur många 

referensspecifikationer och representativa produkter en ansökan innehåller. I vissa 

fall kan även en ansökan av en enda sökande innehålla flera representativa 

biocidprodukter. I normalfallet kan man dock utgå ifrån att varje ytterligare företag 

vill lägga till en ytterligare referensspecifikation och ytterligare en representativ 

produkt. Medan utvärdering av referensspecifikationen är en mindre arbetsuppgift så 

är utvärderingen av en representativ produkt betydligt mer tidskrävande.  

En ansökan om godkännande innebär att alla studier om ämnets inneboende 

egenskaper utvärderas i en s.k. farobedömning. Dessutom utvärderar man eventuella 

hälso- och miljörisker vid användning av en representativ produkt inom en 

produkttyp. För denna representativa produkt gör man en effektivitets-, exponerings- 

och riskbedömning. Om ansökan avser flera representativa produkter krävs det 

således ett betydligt större arbete eftersom riskbedömningen görs för varje 

representativ produkt för sig. Förordningen om bekämpningsmedelsavgifter tar viss 

hänsyn till detta genom att kräva ut särskild avgift för varje ytterligare produkttyp. 

Oftast innehåller ansökan för en ytterligare produkttyp en ytterligare representativ 

produkt. Om en ytterligare representativ produkt lämnas in som del av en ytterligare 

produkttyp täcks arbetskostnaderna av nuvarande avgiftsnivå. Om en ansökan 

däremot innehåller flera representativa produkter inom en och samma produkttyp, 

för att olika företag vill sälja olika produkter inom samma produkttyp, finns risk för 

att nuvarande avgift för en gemensam ansökan inte är kostnadstäckande. 

4.5.2 Förslag i 7 kap. 2-2 b §§ 

Kemikalieinspektionen föreslår en ny avgiftsstruktur i den bestämmelse som reglerar 

avgifterna för utvärderingen av en ansökan om godkännande eller förnyat 

godkännande av verksamma ämnen i biocidprodukter, 7 kap. 2 § förordningen om 

bekämpningsmedelsavgifter. Förslaget innebär att avgifterna för en gemensam 

ansökan tas bort. I stället föreslås grundavgifter gälla för en akt som omfattar en 

produkttyp, en referensspecifikation och en representativ produkt - oavsett antal 

 
28 Avgifterna för gemensam respektive enskild akt:  

• kemiskt ämne; 5 700 000 kr jämfört med 4 300 000 kr,  

• mikroorganism; 3 000 000 kr jämfört med 2 000 000 kr, och 

• upptag på bilaga; I 460 000 kr jämfört med 310 000 kr.  
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sökande. Dessa grundavgifter föreslås kvarstå på samma nivå som i nu gällande 

bestämmelser för en enskild sökande (4 300 000 kronor för ett kemisk ämne, 

2 000 000 kronor för en mikroorganism).   

För varje ytterligare produkttyp föreslås en tilläggsavgift med 1 000 000 kronor, i 7 

kap. 2 a § nämnda förordning. Avgiften föreslås gälla för en akt som omfattar en 

produkttyp, en referensspecifikation och en representativ produkt – oavsett antal 

sökande. Kemikalieinspektionen föreslår att denna nya lydelse ersätter nuvarande 

lydelse i 7 kap. 2 a §, som upphävs enligt nedan (avsnitt 4.6). Förslaget innebär att 

avgiften för en gemensam ansökan för ytterligare en produkttyp tas bort, tidigare 7 

kap. 2 b § 1 förordningen.  

För varje ytterligare referensspecifikation och representativ produkt (inom en 

produkttyp) som läggs till i akten föreslås en tilläggsavgift på 150 000 kronor 

respektive 1 000 000 kronor. Tilläggsavgifterna bör regleras i 7 kap. 2 b § nämnda 

förordning, och gälla både sådana ansökningar som avser godkännande för ett ämne 

enligt 7 kap. 2 § och ytterligare en produkttyp enligt 7 kap. 2 a § förordningen.  

Förslaget till ny avgiftsstruktur innebär att avgiften stiger proportionerligt med 

antalet anmälda referensspecifikationer och representativa produkter inom en och 

samma produkttyp. Denna specificering av avgiften är mer transparent för företagen 

som har möjlighet att anpassa sin ansökan efter kostnaderna. För en ansökan som 

görs av flera sökande gemensamt blir avgiften något lägre än den nuvarande, så länge 

ansökan är begränsad till sammanlagt två referensspecifikationer och två 

representativa produkter.  

Beräkning  

Beräkningen av tilläggsavgifterna baseras på en uppskattning av arbetstid för 

bedömningen av ytterligare referensspecifikationer och representativa produkter, i 

tidigare utvärderingar, multiplicerat med den timtaxa som fastställts av 

Kemikalieinspektionen. 

 

4.6 Höjning av avgiften för utvärdering av ett verksamt ämne 

som tidigare har prövats för en annan produkttyp  

4.6.1 Problembeskrivning och närmare bakgrund 

För en ansökan om godkännande av en produkttyp för ett verksamt ämne som 

tidigare har prövats för en annan produkttyp gäller samma informationskrav som vid 

den första prövningen. Det innebär att sökanden ska lämna in information som 

möjliggör en fullständig riskbedömning, baserat på data om inneboende egenskaper 

och exponering. Ansökan kan antingen vara baserad på samma studier om ämnets 

inneboende egenskaper som vid tidigare prövning av andra produkttyper, eller på 

helt nya studier. Nya studier kan tillkomma om sökanden inte har haft tillgång till de 

studier som lämnats in vid tidigare prövningar, eller om kraven på information har 

ändrats mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utveckling som ägt rum 

sedan tidigare prövningar.  
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Även vid avsaknad av ny information kan Kemikalieinspektionen behöva utvärdera 

och ompröva slutsatserna från den ursprungliga utvärderingen av ansökan om 

godkännande mot bakgrund av aktuell vetenskaplig kunskap, då denna kan ha 

förändrats sedan ämnesprövningen. Det kan därmed inte uteslutas utvärderingen av 

en ny produkttyp, för ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan 

produkttyp, kan aktualisera en ny ämnesprövning som kan bli lika omfattande som 

den första ämnesprövningen. 

Kemikalieinspektionen har konstaterat att ansökningsavgifterna för ett verksamt 

ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp därmed riskerar att inte vara 

kostnadstäckande. Detta gör att myndigheten inte har möjlighet att ge samtycke till 

att utvärdera denna typ av ansökningar29. Kemikalieinspektionens föreslår därför 

upphävande av nuvarande lydelse i 7 kap. 2 a § nämnda förordning, som reglerar 

avgift för en annan produkttyp än den som tidigare har prövats för ett ämne. 

Utvärderingen av en ny produkttyp bör i stället tas ut enligt 7 kap. 2 § nämnda 

förordning. 

I de fall då någon ansöker om godkännande av flera produkttyper i samma ansökan 

bör avgift fortsatt tas ut enligt ny, föreslagen lydelse för 7 kap. 2 a §. Denna 

bestämmelse bör förtydligas så att det framgår att avgiften endast gäller de fall då de 

ytterligare produkttyperna omfattas av den ansökan för vilken avgift gäller enligt 7 

kap. 2 §, och inte då en produkttyp tillkommer i samband med en senare ansökan. 

Nuvarande avgiftsnivå 

Enligt 7 kap. 2 a § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter är avgifterna för en 

ansökan för ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp  

1 200 000 kronor för en gemensam akt och 1 000 000 kronor för en enskild akt. 

Avgifterna för ordinarie ämnesgodkännande är 5 700 000 kronor för en gemensam 

akt och 4 300 000 kronor för en enskild akt. Avgifterna för utvärdering av ansökan 

för ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp är i dag 

således avsevärt lägre än de avgifter som gäller för utvärdering av ansökan om 

ordinarie ämnesgodkännande. En skillnad på miljonbelopp föreligger, trots att denna 

utvärdering kan bli lika omfattande som utvärderingen av ett ordinarie 

ämnesgodkännande.   

4.6.2 Förslag i 7 kap. 2-2 b §  

Kemikalieinspektionen föreslår upphävande av den nuvarande lydelsen i 7 kap. 2 a § 

som reglerar ansökan om godkännande av en produkttyp för ett verksamt ämne som 

tidigare har prövats för en annan produkttyp. Om en sådan ansökan lämnas in ska 

avgifter i stället tas ut enligt 7 kap. 2 § i förordningen om 

bekämpningsmedelsavgifter. Detta förtydligas genom ett tillägg i 7 kap. 2 § tredje 

stycket, som anger att avgiften gäller denna prövning.  

 
29 Enligt art. 7.1 i EU:s biocidförordning ska ansökan innehålla samtycke från den utvärderande 
myndigheten. 
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I förslaget till ny lydelse för 7 kap. 2 a § förtydligas att bestämmelsen endast gäller 

prövning av flera produkttyper inom ramen för den ansökan för vilken avgift har 

tagits ut enligt 7 kap. 2 § nämnda förordning.    

Efter utvärdering fastställer Kemikalieinspektionen den slutliga avgiften. Om 

ansökningsavgiften var högre än den slutliga utvärderingskostnaden ska 

Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden till sökanden30. Trots en 

avgiftshöjning, riskerar alltså företagen aldrig att i slutändan ha betalat mer än vad 

prövningen faktiskt har kostat. 

5. Konsekvensanalys  

5.1 Problem- och målformulering 

Avgiftsändringar – förtydliganden  

Nuvarande avgiftskonstruktion speglar inte helt utvärderingsprocessen för de 

verksamma ämnena och inte heller de kostnader som kan uppstå för olika delar av 

utvärderingen. Målet med förslaget är därför, i följande delar, att tydliggöra vilka 

processer som finns i utvärderingen och vilka kostnader som blir aktuella för varje 

delprocess:  

- Ändring av avgiftsbestämmelsen för den administrativa hanteringen och 

utvärderingen som följer av godkännandet av ett verksamt ämne. 

 

- Ändring av avgiftsbestämmelsen och nivån för ekvivalensbedömning och 

jämförelse av ämnesdokumentation. 

 

- Ändring av avgiftsstrukturen för utvärderingen av ansökan om godkännande 

av verksamma ämnen i biocidprodukter.  

Avgiftshöjningar  

Nuvarande konstruktion med disponerade avgifter ger intäkter som syftar till att 

finansiera arbetet med utvärderingen av verksamma ämnen i bekämpningsmedel. I 

dag täcker dock inte alla avgifter kostnaderna för utvärdering. Det ekonomiska mål 

vilket förslagen ska bidra till är därför att uppnå full kostnadstäckning för 

utvärderingen. Målet med förslaget är att, i följande delar, åtgärda den bristande 

kostnadstäckningen för nuvarande avgifter:  

 

- Höjning av avgiften för utvärdering av en ansökan om upptag på bilaga I i 

EU:s biocidförordning.31  

 

- Höjning av avgiften för utvärdering av en annan produkttyp än den som 

tidigare har prövats för ett verksamt ämne.  

 
30 9 kap. 2 § förordning om bekämpningsmedelsavgifter.  
31 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om 
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 
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5.2 Alternativ och effekter vid nollalternativ 

Nollalternativet innebär att myndigheten inte föreslår att ändra avgifterna. Det skulle 

medföra att Kemikalieinspektionen inte får full kostnadstäckning från avgifterna för 

de förfaranden som omfattas av detta förslag. Utan detta förslag fullgörs således inte 

syftet med kostnadstäckande avgifter. Vid nollalternativet skulle underskottet fortsatt 

täckas upp av medel från anslag, i enlighet med vad som framgår av myndighetens 

regleringsbrev.32 Det är viktigt att nuvarande möjlighet enligt regleringsbrevet 

kvarstår så att Sverige kan uppfylla de skyldigheter som åligger den utvärderande 

medlemsstaten, i de fall avgiften inte täcker prövningskostnaden. Däremot kan denna 

täckning från anslagen innebära underfinansiering av annan verksamhet på 

myndigheten som också är beroende av anslagen. Ett alternativ till ovanstående 

förslag om avgiftshöjning för att undvika risken för underskott, är att neka 

ansökningar. Det skulle dock innebära en nackdel för företag, framför allt för små 

svenska företag, att inte kunna vända sig till den svenska myndigheten. De skulle då 

få lämna sin ansökan till ett annat medlemsland. Detta kan försvåra 

marknadstillträdet för berörda företag. Att inte ta emot ansökningar skulle också 

innebära att Sverige inte bidrar till det prövningssystem som lagstiftaren har upprättat 

i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå. I längden kan nekandet av, och därmed brist 

på, ansökningar vidare innebära att Kemikalieinspektionen skulle kunna få svårt att 

behålla den kompetens som krävs för utvärderingarna.  

Ett annat alternativ är att låta kostnaderna finansieras av anslag, vilket skulle 

föranleda behov av höjda anslag till Kemikalieinspektionen. Däremot skulle detta 

inte vara förenligt med de riktlinjer som framgår av miljöbalkens förarbeten och de 

aktuella EU-förordningarna, om att låta företagen finansiera prövningen.  

5.3 Berörda 

Kemikalieinspektionen bedömer att förslaget berör de företag som vill ansöka om 

godkännande av verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Förslaget berör också de 

företag som behöver lämna in underlag för en ekvivalensbedömning eller data för en 

jämförelse av ämnesdokumentation efter att ett ämne har godkänts, i samband med 

ändring i ämnestillverkningen eller en ansökan om produktgodkännande i annan 

medlemsstat.  

5.4 Konsekvenser 

Avgiftsändringar - förtydliganden  

De delar av förslaget som innebär tydliggörande av utvärderingsprocessen och 

precisering av kostnader för olika delprocesser, kan medföra att företagen får 

möjlighet att anpassa sina ansökningar och därmed påverka den totala kostnaden för 

sin ansökan. Detta kan i vissa fall innebära att maxavgiften blir lägre än enligt 

nuvarande avgiftskonstruktion.  

 
32 Avsnitt 4, ”Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kemikalieinspektionen”. 
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Avgiftshöjningar 

Förslagen innebär ökade kostnader för företagen, i de delar förslaget innebär 

avgiftshöjning. I längden innebär kostnadstäckningen dock att företagen kan erhålla 

möjligheten att få sin ansökan prövad av Kemikalieinspektionen, vilket krävs inför 

marknadstillträde. Om kostnaderna blir betydligt högre än kostnaderna i andra 

medlemsstater finns det dock risk att företagen vänder sig till dessa medlemsstater.  

Med fler medlemsländer som får kompetens att utvärdera ansökningar om 

godkännande av verksamma ämnen ökar möjligheten att medlen kommer ut på 

marknaden. 

Om Sverige får ökad möjlighet att samtycka till utvärderingen av dessa ämnen ger det 

Kemikalieinspektionen möjlighet till att öka sysselsättningen och kompetensen 

genom anställning av fler experter på myndigheten. Därmed ökar också 

myndighetens inflytande, i form av strategiska policyfrågor i arbete med 

vägledningsdokument och yttranden gällande andra medlemsstaters utvärderingar, 

inom detta område. 

Om prövningskostnaden blir lägre än ansökningsavgiften återbetalas alltid 

mellanskillnaden i enlighet med förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. En 

avgiftshöjning innebär alltså ingen risk för företagen att i slutändan ha betalat mer än 

vad prövningen faktiskt har kostat.   

Avgiftsnivån bör jämföras med nivån i andra medlemsländer. Med en attraktiv 

avgiftsnivå ökar ansökningarna sannolikt.  

5.5 Bemyndiganden 

De föreslagna ändringarna i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter får 

meddelas av regeringen med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.  

5.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 

utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen  

Kemikalieinspektionen ansvarar för utvärdering av ansökan om godkännande av 

verksamma ämnen i bekämpningsmedel, enligt de skyldigheter som följer av EU-

förordningarna om biocidprodukter respektive växtskyddsmedel. 

5.6.1 Principen om full kostnadstäckning 

När det gäller myndighetens utvärdering av verksamma ämnen i biocidprodukter och 

växtskyddsmedel ska verksamheten i princip ha full kostnadstäckning och finansieras 

med avgifter. Det framgår inte bara av förarbetena till miljöbalken utan också av de 

gemensamma reglerna i EU-förordningarna om biocidprodukter respektive 

växtskyddsmedel. De nu gällande avgifterna innebär att det finns ärenden där 

avgiften inte är tillräcklig för att täcka kostnaderna för Kemikalieinspektionens 

handläggning och utvärdering. Kemikalieinspektionens förslag syftar till att 

säkerställa att full kostnadstäckning uppnås för utvärderingen av verksamma ämnen i 

bekämpningsmedel.  
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5.6.2 EU-rätten 

EU-förordningarna om biocidprodukter respektive växtskyddsmedel syftar till att 

harmonisera den inre marknaden för bekämpningsmedel i EU, förbättra den fria 

rörligheten för bekämpningsmedel inom unionen samt till att säkerställa en hög 

skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt dess miljö. Enligt EU:s 

växtskyddsmedelsförordning ska medlemsstaterna ta ut avgifter som täcker 

myndigheternas kostnader (artikel 74). Även enligt EU:s biocidförordning ska 

medlemsstaterna ta ut avgifter direkt av sökanden för de tjänster som medlemsstaten 

utför med avseende på de förfaranden som anges i förordningen (artikel 80). 

Avgifterna ska alltså läggas på en sådan nivå att intäkterna täcker kostnaderna för den 

handläggning som utförs. Kemikalieinspektionens bedömning är därmed att de 

föreslagna ändringarna av avgifterna inte på något sätt strider mot gemenskapsrätten 

på området eller EUF-fördragets generella regler om de fyra friheterna (fri rörlighet 

av varor, tjänster, personer och kapital). Kemikalieinspektionens bedömning är 

vidare att de föreslagna ändringarna av avgiftsförordningen bidrar till att finansiera 

det prövningssystem som enligt nämnda EU-förordningar syftar till att skydda 

människors liv och hälsa. Vidare går förslaget inte utöver vad som är nödvändigt för 

att uppnå detta syfte.  

Förslaget påverkar inhemska och utländska tillverkare av verksamma ämnen lika och 

är således inte diskriminerande. Då förslaget inte omfattar subventioner för 

småföretag blir avgifterna lika oavsett företagens storlek, omsättning, struktur eller 

organisation. 

5.7 Samråd 

Samråd med ESV har hållits inom ramen för Kemikalieinspektionens treårsamråd, 

för en tidigare version av de ändringar som denna hemställan omfattar. Myndigheten 

hade inte några synpunkter på förslaget. Kemikalieinspektionen bedömer inte att de 

ändringar som har gjorts sedan dess föranleder nytt samråd med ESV, eftersom 

förändringarna endast utgör vissa lättnader och lagtekniska förtydliganden jämfört 

med tidigare förslag.  

Ingen särskild samrådsaktivitet med berörda har utförts under arbetet med denna 

utredning.  

Under kommissionens tidigare samråd avseende förslaget till EU:s biocidförordning 

under 2009 framförde berörda aktörer och intressenter vikten av harmonisering och 

proportionalitet av de avgifter som medlemsstaterna tar ut samt möjligheten att 

minska den ekonomiska bördan för små- och medelstora företag.  

Under tidigare regeringsuppdrag där samråd med berörda aktörer inom branschen 

ägt rum har inget specifikt yttrande lämnats gällande avgifter för utvärdering av 

verksamma ämnen.  

5.8 Ikraftträdande och informationsinsatser 

Ändringarna föreslås träda i kraft samtidigt med de ändringar som föreslås i 2-4 kap. 

förordningen om bekämpningsmedelsavgifter, genom redovisningen av 

regeringsuppdraget gällande översynen av bekämpningsmedelsavgifterna.  
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Kemikalieinspektionen bedömer inte att särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 

tidpunkten för ikraftträdande. 

Information om nya och ändrade avgifter kommer att läggas ut på 

Kemikalieinspektionens webbplats när ändringen i förordning om 

bekämpningsmedelsavgifter har publicerats. Motsvarande information kommer även 

att ges på engelska på myndighetens webbplats.  

Särskilda informationsinsatser kommer därutöver att genomföras vid behov för att 

ändringarna av avgifterna ska blir kända hos de verksamhetsutövare som berörs av 

dessa. Vid dessa tillfällen informeras företagen också om vad de själva kan göra för 

att minska kostnaden, t.ex. vilken struktur en dossier bör ha eller vilka 

vägledningsdokument som sökanden bör följa. 

6. Kontaktperson 
Kontaktpersoner i detta ärende är: 

Enhetschefen Katarina Lundberg, Ämnesutvärdering, Kemikalieinspektionen 

tel: 08-519 411 66  

e-post: katarina.lundberg@kemi.se 

Juristen Nadia Heiligers, Juridiska sekretariatet, Kemikalieinspektionen 

tel: 08-519 412 39 

e-post: Nadia.Heiligers@kemi.se  
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Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och 

internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och 

bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen 

i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. 

Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål 

är Giftfri miljö. 

 

 

© Kemikalieinspektionen.  

Artikelnummer: 361 438 
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Förord 
Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att lämna förslag på nya avgifter för 
bekämpningsmedel och allmänkemikalier samt förslag på hur över- och underskotten som 
ackumulerats över tid kan reduceras till noll.  

Uppdraget har genomförts i projektform med en styrgrupp bestående av representanter från 
myndighetsledningen. Under projektet har samråd genomförts med företag från berörda 
branscher. Förslagen i rapporten har stämts av med Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket.  

En delrapport rörande förslag på hantering av de ackumulerade över- och underskotten togs 
fram i samarbete med PricewaterhouseCoopers och lämnades in till miljödepartementet 19 
maj 2021.  

I denna slutrapport som redovisas den 28 februari 2022 redogör Kemikalieinspektionen för 
sina slutliga förslag i uppdraget. 

  



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

 

   
 

 

Innehåll 
Sammanfattning ....................................................................................... 1 

Summary 3 

1 Uppdraget .............................................................................. 4 

2 Bakgrund och metod ............................................................ 4 

2.1 Bakgrund ...................................................................................... 4 

2.2 Metod ........................................................................................... 5 

3 Ny och förändrad lagstiftning påverkar avgiftsfinansierad 
verksamhet ............................................................................ 6 

3.1 Ny definition av tillsyn i miljöbalken .................................................. 6 

3.2 Marknadskontrollförordningen .......................................................... 8 

4 Övergripande principer för kostnadsberäkningar i 
avgiftsunderlaget .................................................................. 8 

4.1 Kostnader som kan avgiftsfinansieras och inte ................................... 8 

4.2 Huvudregel om full kostnadstäckning ................................................ 9 

4.3 Indexreglering ............................................................................... 9 

5 Översyn av kemikalieavgiften ............................................ 10 

5.1 Problembeskrivning ...................................................................... 10 

5.2 Avgränsningar ............................................................................. 10 

5.3 Metod ......................................................................................... 10 

5.4 Nuvarande förutsättningar ............................................................. 10 

5.5 Kostnader för tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning av 

allmänkemikalier .......................................................................... 12 

5.6 Förslag på nya kemikalieavgifter .................................................... 16 

6 Konsekvensanalys av att ändra kemikalieavgiften .......... 17 

6.1 Målformulering ............................................................................. 17 

6.2 Bakgrund och beskrivning av nuläget .............................................. 17 

6.3 Konsekvenser av referensalternativet ............................................. 18 

6.4 Konsekvenser av Kemikalieinspektionens förslag .............................. 18 

7 Översyn bekämpningsmedelsavgifter............................... 20 

7.1 Problembeskrivning ...................................................................... 20 

7.2 Avgränsningar ............................................................................. 21 

7.3 Metod ......................................................................................... 22 

7.4 Nuvarande förutsättningar ............................................................. 23 

7.5 Ekonomiskt mål för bekämpningsmedelsverksamheten ..................... 25 

7.6 Principer för bekämpningsmedelsavgifterna ..................................... 27 

7.7 Kostnader för tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning av 

bekämpningsmedel ...................................................................... 28 



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

 

   
 

7.8 Kostnader för prövning av bekämpningsmedel ................................. 34 

7.9 Skäl till lägre kostnadstäckningsgrad för vissa prövningsärenden ....... 39 

7.10 Förslag på nya avgifter för bekämpningsmedel ................................ 52 

7.11 Prognostiserade kostnader och intäkter med föreslagna avgifter ........ 64 

7.12 Förslag och skäl till övriga förändringar i nuvarande förordning .......... 68 

8 Konsekvensanalys av att ändra avgifterna för 
bekämpningsmedel ............................................................. 72 

8.1 Bakgrund och beskrivning av nuläget .............................................. 72 

8.2 Målformulering ............................................................................. 78 

8.3 Konsekvenser i referensalternativet ................................................ 78 

8.4 Konsekvenser av huvudförslaget och alternativa lösningar ................ 80 

8.5 Bedömning av förslagens överensstämmelse med EU-rätten .............. 90 

8.6 Jämförelse med andra medlemsländer i EU ...................................... 90 

9 Slutsatser och diskussion .................................................. 90 

9.1 Allmänkemikalier .......................................................................... 90 

9.2 Bekämpningsmedel ...................................................................... 92 

9.3 Sammanfattning av förslagens konsekvenser ................................... 97 

9.4 Informations- och kommunikationsinsatser ..................................... 99 

10 Ordlista ............................................................................... 100 

Bilaga 1 Författningsförslag kemikalieavgifter .................................. 102 

Bilaga 2 Författningsförslag bekämpningsmedelsavgifter ............... 103 

Bilaga 3 Samråd .................................................................................... 117 

Bilaga 4 Växtskyddsmedelsavgifter i andra medlemsländer ............ 123 

Bilaga 5 Biocidproduktavgifter i andra medlemsländer .................... 129 

 



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

1 

 

Sammanfattning 
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att: 

• justera ner det ackumulerade överskottet med 20 miljoner kronor i den 

kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten, vilket motsvarar att överskottet justeras från 

73 miljoner kronor till 53 miljoner kronor baserat på bokslut 2021, 

• justera kemikalieavgifterna,  

• nollställa det ackumulerade underskottet för den bekämpningsmedelsfinansierade 

verksamheten, vilket motsvarar 108 miljoner kronor vid bokslut 2021,  

• ändra det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade biocidverksamheten till att 

”avgiftsintäkterna ska bidra till kostnaderna” under infasningstiden av EU:s 

biocidförordning, 

• acceptera fler ansökningar som utvärderande medlemsland för biocidprodukter för att 

bidra till genomförandet av EU:s biocidförordning, 

• justera ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel, 

• subventionera ansökningsavgifter för vissa ärendetyper både för växtskyddsmedel och 

biocidprodukter. 

Bakgrunden till dessa förslag är att Kemikalieinspektionen under lång tid haft ett ackumulerat 

överskott i den verksamhet som finansieras av kemikalieavgifter och ett ackumulerat underskott i 

den verksamhet som finansieras av bekämpningsmedelsavgifter. Under 2021 har 

Kemikalieinspektionen därför som svar på ett regeringsuppdrag sett över kemikalieavgifterna och 

bekämpningsmedelsavgifterna. Vi har tagit fram förslag på justeringar av avgifterna samt hur 

över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll.  

Kemikalieinspektionen föreslår att överskottet inom kemikalieavgiftsfinansierad verksamhet 

justeras ner med 20 miljoner kronor. Motivet är att denna del av överskottet kan härledas så långt 

tillbaka i tiden som vid EU-inträdet och att avgiftskollektivet kan antas ha förändrats i så stor 

utsträckning att insatserna inte skulle kompensera de företag som betalade avgifterna för 25 år 

sedan. Resterande överskott föreslår vi hanteras genom sänkta kemikalieavgifter.  

För den avgiftsfinansierade bekämpningsmedelsverksamheten föreslår Kemikalieinspektionen att 

regeringen fattar beslut om nollställning av det ackumulerade underskottet. Nollställningen 

motiveras av att det inte bedöms möjligt att vare sig höja avgifterna eller reducera verksamhetens 

kostnader till de nivåer som skulle krävas utan att det får negativa konsekvenser för framför allt 

avgiftskollektivet. Att belasta dagens avgiftskollektiv med tidigare strukturella problem i 

avgiftsuttaget skulle ge för stora negativa konsekvenser för bekämpningsmedelsbranschen och i 

slutändan även för användare av bekämpningsmedel.  

Vår analys visar att det är motiverat att behålla mål om full kostnadstäckning (differensen mellan 

intäkt och kostnad) för växtskyddsmedelsverksamheten men inte för biocidverksamheten. Att 

pröva ansökningar för biocidprodukter är i dagsläget mer kostsamt än för växtskyddsmedel 

eftersom EU:s biocidförordning håller på att fasas in. Dessutom är behoven av tillsyn och stöd 

till biocidföretagen större. Vi föreslår därför att det ekonomiska målet ändras till att 

avgiftsintäkterna ska bidra till kostnaderna för biocidverksamheten.  

Vi föreslår också att framöver ta på oss fler uppdrag som utvärderande medlemsland för 

biocidproduktansökningar jämfört med idag som ett led i att bidra till genomförandet av EU:s 

biocidförordning. Ju fler produkttyper som prövas enligt förordningen desto högre andel av 

produkterna på den svenska marknaden kommer att vara utvärderade enligt kraven i 

förordningen i syfte att nå ett högt skydd för hälsa och miljö. 
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En analys av nuvarande kostnadstäckning och nivå på framtida behov för den avgiftsfinansierade 

växtskydds- respektive biocidverksamheten har gjorts inom uppdraget. Vi föreslår som följd 

justeringar av ansökningsavgifter och årsavgifter i form av både höjningar och sänkningar. 

Kemikalieinspektionen föreslår även att staten subventionerar ansökningsavgiften och 

prövningen av vissa ärendetyper. Syftet är bland annat att underlätta marknadstillträde för 

produkter med lägre risker för hälsa och miljö samt att främja forskning och utveckling. Ett annat 

syfte är att möjliggöra tillgång till växtskyddsmedel för mindre användningsområden. 
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Summary 
The Swedish Chemicals Agency proposes that the government decides to: 

• adjust the accumulated surplus of the chemical fees by 20 million SEK, 

• reset the accumulated deficit for the pesticide fees, 

• adjust chemical and pesticide fees, 

• adjust the financial target for fee-financed biocidal operations to “the fees will contribute 

to the costs” during the phase-in period of the European Biocidal Products Regulation, 

• act as reference member state for more biocidal applications,  

• subsidize application fees for certain types of product authorisations. 

The background to the Swedish Chemicals Agency proposals is the accumulated surplus of the 

chemical’s fees and an accumulated deficit of the pesticide´s fees. Due to the imbalance in the fee 

finances the Swedish Chemicals Agency got a government assignment to propose a plan how to 

handle the financial imbalance of the accumulated fees and to review the fees for chemicals and 

pesticides and propose adjustments to the fees.  

The Swedish Chemicals Agency proposes that the surplus of the chemical fees should be adjusted 

by 20 million SEK. The reason is that this part of the surplus can be traced back as far as the 

time of the entry in the EU and the companies paying the fees can be assumed to have changed 

to such an extent that an increase in services in return would not compensate the companies that 

paid the fees 25 years ago. We propose that the remaining surplus should be managed through a 

reduction of the chemical fees. 

Regarding the pesticide fee, the Swedish Chemicals Agency proposes that the government decide 

to reset the accumulated deficit. This is justified by the fact that it is not considered possible to 

either increase the fees or reduce the costs of the operations to the necessary extent without 

negative consequences for the companies paying the fees. Charging today's tax collectives with 

previous structural problems of the fees would have too great a negative effect on the pesticide 

industry and ultimately also on the availability of crucial pesticides. 

Our analysis within this assignment has shown that it is justified to have a goal of full cost 

coverage (the difference between fees and costs) for the plant protection product operations but 

not for the biocidal operations. This is because the evaluation and authorisation of biocidal 

products is currently more costly since the EU Biocidal Products Regulation is new. All types of 

products have not been evaluated and the need for supervision and market control as well as 

support and guidance for biocidal companies is greater. We therefore propose that the financial 

target be changed so that the fees will contribute to the costs of the biocidal operations. 

We propose to accept more applications for biocide products as reference member state to 

contribute to the implementation of the EU Biocidal Products Regulation.  

An analysis of the current cost coverage and level of future needs for the fee-financed plant 

protection and biocidal operations has been made within the assignment. As a result, adjustments 

to both application fees and annual fees are proposed. 

The Swedish Chemicals Agency also proposes that the state subsidize the application fee and the 

evaluation of certain types of product authorisations due to health and environmental reasons or 

for niche uses with reference to, among other things, the Swedish national food strategy.  
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1 Uppdraget 
Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att se över avgifterna för bekämpningsmedel och 

allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt på hur över- och underskotten som 

ackumulerats över tid kan reduceras till noll. Myndigheten ska vid utformningen av förslagen 

beakta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och 

överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna 

(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. Förslagen ska utformas mot bakgrund av att 

avgifterna ska vara förutsägbara och transparenta för företagen. Vid utformning av förslag till 

avgifter för växtskyddsmedel för s.k. mindre användningsområden behöver särskild hänsyn tas till 

konkurrenskraften i enlighet med regeringens livsmedelsstrategi och behovet av en god tillgång 

till växtskyddsmedel. I de fall full kostnadstäckning inte är motiverat ska myndigheten föreslå en 

lämplig nivå på hur stor kostnadstäckningen bör vara och skälen för detta. Uppdraget ska 

innehålla en konsekvensutredning. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens 

jordbruksverk och Livsmedelsverket. Ekonomistyrningsverket och Statskontoret ska ges 

möjlighet att lämna synpunkter.  

Den 19 maj 2021 lämnade Kemikalieinspektionen en delrapportering till miljödepartementet 

gällande förslag på hur de ackumulerade över- och underskotten kan reduceras till noll. 

Slutlig redovisning ska göras till regeringen (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2022. 

2 Bakgrund och metod 
2.1 Bakgrund 
Kemikalieinspektionen har under en lång tid haft problem med ett ackumulerat överskott för 

avgiftsfinansierad verksamhet kopplat till allmänkemikalieavgifter och ett ackumulerat underskott 

för avgiftsfinansierad verksamhet kopplat till bekämpningsmedelsavgifter. På grund av den 

finansiella obalansen har Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att se över avgifterna för 

bekämpningsmedel och allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och 

underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. 

Allmänkemikalieavgifterna kommer hädanefter att refereras till som ”kemikalieavgifter” då det är 

benämningen i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

Vi kommer att använda begreppen ”över- och underskott” som i uppdragsbeskrivningen, även 

om benämningarna ”över- och underuttag” kan anses vara en mer korrekt benämning när det 

gäller avgifter som inte disponeras av myndigheten.  

Myndigheten hade vid bokslutet för 2021 ett ackumulerat överskott på omkring 73 miljoner 

kronor i verksamheten som finansieras av kemikalieavgifter och ett ackumulerat underskott på 

omkring 108 miljoner kronor i verksamheten som finansieras av bekämpningsmedelsavgifter. 

Kemikalieinspektionen skickade i maj 2021 en delrapport till regeringen med förslag på hantering 

av de ackumulerade över- och underskotten. På grund av förändrade förutsättningar har vissa 

förslag som presenterades i delrapporten omprövats. I denna slutrapport redovisas 

Kemikalieinspektionens slutliga förslag avseende hantering av över- respektive underskott 

respektive förslag på nya avgifter.  

Myndighetens kemikalieavgiftsfinansierade verksamhet omfattar tillsyn, direkt stöd till företag 

och registerhållning. Finansieringen sker genom årsavgifter som tas ut med stöd av 6 kap. i 

förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
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Kemikalieavgifterna redovisas mot inkomsttitel och myndigheten tilldelas anslag för att täcka sina 

kostnader. 

Avgifterna för bekämpningsmedel tas ut med stöd av förordningen (2013:63) om 

bekämpningsmedelsavgifter. Avgifterna finansierar prövning, tillsyn, direkt stöd till företag och 

registerhållning av bekämpningsmedel. Liksom är fallet med kemikalieavgifterna redovisas 

bekämpningsmedelsavgifterna mot inkomsttitel och myndigheten tilldelas anslag för att täcka 

kostnaderna. Myndigheten disponerar vissa andra ansökningsavgifter för prövningsarbete 

avseende verksamt ämne i bekämpningsmedel. Dessa avgifter regleras i samma förordning men 

är inte inkluderade i denna avgiftsöversyn.  

2.2 Metod 
Utgångspunkten för översynen av avgifterna har primärt varit Kemikalieinspektionens 

räkenskaper. Primärt har kostnads- och intäktsunderlag från de senaste tre till fem åren använts.  

En uppskattning och analys har gjorts avseende de avgiftsfinansierade verksamheternas behov 

och kostnader med utgångspunkt i perioden 2023–2027. I behovsanalysen har hänsyn inte tagits 

till att det kan finnas skäl att skala upp verksamheten successivt. 

Rapporter och utredningar från så väl Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och 

Kemikalieinspektionen har beaktats, referenser återfinns löpande i rapporten. 

Projektet har utgått från att ett ekonomiskt mål om full kostnadstäckning är en huvudregel men 

har i enlighet med uppdraget tagit fram förslag på fall där full kostnadstäckning inte anses 

motiverat av olika skäl.  

Ytterligare beskrivning av metod redogörs för i avsnitt 5 gällande kemikalieavgifterna och avsnitt 

7 gällande bekämpningsmedelsavgifterna. 

2.2.1 Samarbete och synpunkter från andra myndigheter   

Under uppdragsbeskrivningen står det att Kemikalieinspektionen ska samarbeta med 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt att Ekonomistyrningsverket och Statskontoret ska 

ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Kemikalieinspektionen har även haft kontakt med Naturvårdsverket och Tillväxtverket inom 

ramen för uppdraget. 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket  
Kemikalieinspektionen har samarbetat med Jordbruksverket och Livsmedelsverket i detta 

uppdrag.  

Jordbruksverket och Livsmedelsverket utför vissa delar av prövningen av ansökningar om 

godkännanden av bekämpningsmedel. För de delar av ansökningarna som verken prövar tar 

Kemikalieinspektionen ut tilläggsavgifter från de sökande företagen. Inom uppdraget har vi sett 

över dessa tilläggsavgifter baserat på myndigheternas redovisningar av sina kostnader. Som ett led 

i detta har flera möten hållits mellan Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket respektive 

Livsmedelsverket. Båda myndigheterna har lämnat synpunkter på de slutliga förslagen avseende 

tilläggsavgifter, synpunkterna har beaktats och ledde till vissa justeringar av Livsmedelsverkets 

tilläggsavgifter för prövning av biocidprodukter.  

Myndigheterna anser att det är viktigt att tilläggsavgifterna ger full kostnadstäckning. Skulle den 

principen frångås kan det leda till att utbetalade medel inte matchar avgiftsintäkten vilket leder till 

att eventuella underskott i myndigheternas prövningsverksamhet skulle belasta 

Kemikalieinspektionens anslag. 
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Jordbruksverket och Livsmedelsverket har särskilt ombetts att lämna synpunkter på avsnitt 7.9 

”Skäl till att vissa prövningsärenden bör ha en lägre kostnadstäckningsgrad”. Kommentarer har 

beaktats och inarbetats i förslaget. Jordbruksverket och Livsmedelsverket stödjer 

Kemikalieinspektionens förslag att vissa ärendetyper bör subventioneras av staten.  

Både Jordbruksverket och Livsmedelsverket anser att det är ett bra initiativ att utvidga begreppet 

och definitionen av lågriskmedel till kemiska växtskyddsmedel med begränsad risk. Att inkludera 

fler växtskyddsmedel i definitionen skulle minska en del av den osäkerhet som företagen har vid 

avgiftsuttag idag. Jordbruksverket stödjer också särskilt förslaget att likställa avgifterna för 

kemiska växtskyddsmedel med begränsad risk och biologiska växtskyddsmedel.  

Ekonomistyrningsverket 
Kemikalieinspektionen har gett Ekonomistyrningsverket (ESV) möjlighet att lämna synpunkter 

på rapporten. ESV:s synpunkter var inte av sådan karaktär att de förändrade 

Kemikalieinspektionens förslag. Förslag på förtydliganden och förbättringar av rapporten har 

beaktats och inarbetats. 

I arbetet har vi även tagit stöd av ESV genom avstämningsmöten. Möten har hållits för att 

diskutera hantering av över- respektive underskott samt att diskutera kriterier och 

gränsdragningar kring vad som kan avgiftsfinansieras. Även behovet att dela upp 

bekämpningsmedelskollektivet i två kollektiv har stämts av med ESV.  

Statskontoret 
Kemikalieinspektionen har gett Statskontoret möjlighet att lämna synpunkter på rapporten. 

Statskontorets synpunkter var inte av sådan karaktär att de förändrade Kemikalieinspektionens 

förslag men förslag på förtydliganden av rapporten har beaktats och inarbetats.  

Naturvårdsverket 
Vi har haft återkommande möten med Naturvårdsverket under uppdraget i syfte att utbyta 

erfarenheter eftersom de också arbetar med en avgiftsöversyn.  

Tillväxtverket 
Ett möte har hållits med Tillväxtverket för att diskutera potentiella inspel och beröringspunkter 

utifrån Tillväxtverkets uppdrag inom Livsmedelsstrategin.   

2.2.2 Samråd 

Inom ramen för uppdraget har Kemikalieinspektionen under hösten 2021 haft samråd med ett 

urval av de företag som ingår i avgiftskollektiven. För att få en bredare representation har även 

branschorganisationer bjudits in att närvara vid samråden. En närmare redogörelse av dessa 

samråd återfinns i bilaga 3 till denna rapport. 

3 Ny och förändrad lagstiftning påverkar 
avgiftsfinansierad verksamhet 

3.1 Ny definition av tillsyn i miljöbalken 
Kemikalieinspektionens avgifter regleras i förordningen (2013:63) om 

bekämpningsmedelsavgifter och i förordningen (1998:940) om avgifter för tillsyn och prövning 

enligt miljöbalken. Kemikalieinspektionens befogenhet att ta ut avgifter genom dessa 

förordningsbestämmelser har meddelats med stöd av ett så kallat bemyndigande i 27 kap. 1 § 

miljöbalken. Enligt bemyndigandet får avgifter föreskrivas för tillsyn och prövning enligt 
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miljöbalken. Tillsyn definieras i 26 kap. 1 § miljöbalken. Genom ändringar1 i miljöbalken som 

gjordes under 2020 har begreppet tillsyn i nämnda bestämmelse förtydligats och begränsats. 

Ordet tillsyn har getts en delvis ny innebörd och avser främjande och kontrollerande åtgärder 

som riktas direkt mot enskilda tillsynsobjekt. Allmän rådgivning och information till företag ingår 

däremot inte i tillsynsbegreppet. Tillsynsvägledning definieras i en separat bestämmelse i 26 kap.  

1 a § och omfattas numera inte av tillsynsbegreppet. Detta medför att verksamheter på 

myndigheten som avser allmänt stöd till företag och tillsynsvägledning inte får finansieras med 

bekämpningsmedels- och kemikalieavgiften.  

Till allmänt stöd har vi räknat exempelvis: 

• seminarier och nyhetsbrev,  

• generell information på webben, 

• substitutionsarbete (inklusive bidrag till substitutionscentrum) och 

• arbete med att ta fram vägledningar och testmetoder. 

De verksamheter som inte längre kan ingå i avgiftsunderlaget och då inte heller kan redovisas 

som motprestation till avgiftskollektivet redovisas i nedanstående tabell. För dessa verksamheter 

har det inte gjorts någon behovsuppskattning framåt inom ramen för detta regeringsuppdrag utan 

genomsnittskostnaden baseras på utfallen mellan 2018 och 2020. 

Tabell 1. Kostnader för tillsyn och stöd till företag som inte längre kan ingå i avgiftsunderlaget (tkr). 

Typ av verksamhet Årlig genomsnitts-
kostnad 2018–2020 (tkr) 

Allmänkemikalieverksamhet  

Tillsynsvägledning 1 100 

Allmänt stöd till företag 
   varav bidrag till substitutionscentrum 

23 200 
8 600 

Växtskyddsmedelsverksamhet  

Tillsynsvägledning 200 

Allmänt stöd till företag 3 800 

Biocidverksamhet  

Tillsynsvägledning 300 

Allmänt stöd till företag 1 600 

 

Sammanlagt rör det sig om verksamhet vars kostnader ligger runt 21,5 miljoner kronor per år 

samt bidrag till substitutionscentrum på runt 8,5 miljoner kronor per år. Dessa kostnader behöver 

följaktligen fortsättningsvis finansieras av annan finansiering än via avgiftsintäkter som redovisas 

mot inkomsttitel. Den nya tillsynsdefinitionen har fått konsekvensen att en del verksamheter som 

tidigare avgiftsfinansierats nu finansieras via skattedelen av anslaget. Det innebär nya 

förutsättningar för styrning och prioritering av den skattefinansierade delen av 

Kemikalieinspektionens verksamhet. Detta är dock inte en konsekvens av förslag på nya 

avgiftsnivåer utan en förändring som skapat ramar och förutsättningar för uppdraget.  

Kemikalieinspektionen gör bedömningen att direkt stöd till företag kan fortsätta att 

avgiftsfinansieras varför dessa delar finns med i avgiftsunderlaget. Det direkta stöd som ges till 

företagen genom Kemikalieinspektionens frågetjänst underlättar för företagen att fullgöra sina 

skyldigheter i enlighet med miljöbalkens syfte. 

 
1 Prop. 2019/20:137 s. 41 ff. 
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3.2 Marknadskontrollförordningen 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om 

marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG 

och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (fortsättningsvis benämnd 

marknadskontrollförordningen) trädde i kraft den 16 juli 2021, med undantag för bestämmelserna 

som rör samordnad tillsyn och internationellt samarbete som trädde i kraft redan den 1 januari 

2021.  

Marknadskontrollförordningen innebär i huvudsak att produkter som regleras i de EU-rättsakter 

som förtecknas i förordningens bilaga ska kontrolleras enligt bestämmelserna i den förordningen. 

Till dessa EU-rättsakter hör större delen av den EU-lagstiftning på kemikalieområdet som i dag 

omfattas av tillsyn enligt miljöbalken.  

Regeringen har ännu inte tagit ställning till om denna bestämmelse innebär att den nu gällande 

avgiftskonstruktionen i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter och förordningen om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken måste ses över och begränsas. I nuläget finns 

det ingen koppling mellan avgiftsbemyndigandet i 27 kap. 1 § miljöbalken och marknadskontroll 

enligt marknadskontrollförordningen. En sådan koppling finns däremot mellan 

avgiftsbemyndigandet och kontroll enligt den, i de delar som rör marknadskontroll, numera 

upphävda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om 

krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och 

upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 

I detta uppdrag har vi efter avstämning med miljödepartementet den 4 oktober 2021 utgått från 

att Kemikalieinspektionen fortsatt kommer att kunna ta ut avgifter för den del av 

tillsynsverksamheten som utgör marknadskontroll. 

4 Övergripande principer för kostnadsberäkningar i 
avgiftsunderlaget 

4.1 Kostnader som kan avgiftsfinansieras och inte 
Utöver det som framgår av bemyndigandet i 27 kap. 1 § miljöbalken och som redogörs för i 

avsnitt 3.1 av denna rapport så finns det en del övergripande principer för vilka kostnader som 

bör finansieras genom avgifter och vilka som inte bör göra det. I ESV:s handledning (2004:52) 

”Sätt rätt pris” beskrivs vilka kostnader som bör ingå i ett avgiftsunderlag. Kemikalieinspektionen 

har utgått från dessa principer vid framtagande av avgiftsunderlag och beräkning av nya avgifter.  

Kostnader för en viss verksamhet kan delas in i direkta respektive indirekta kostnader. Med 

direkta kostnader avses de kostnader som direkt avser verksamheten och påverkas av denna. 

Försvinner verksamheten så försvinner kostnaderna. Exempel på direkta kostnader som ingår i 

avgiftsunderlaget: 

• Lönekostnader inklusive sociala avgifter för personal som direkt arbetar med prövning 

eller tillsyn 

• Administration i form av fakturering, betalningsbevakning och inkassoärenden  

• Besvarande av frågor kring prövning och tillsyn  

• Reskostnader i samband med tillsyn 

• Drift och underhåll för IT-system kopplat till prövnings- och tillsynsverksamheten 

• Utvecklings- och metodarbete med direkt koppling till prövning och tillsyn 

• Ledningen för prövnings- och tillsynsverksamheten som direkt kopplar till prövning eller 

tillsyn 
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Indirekta kostnader är sådana kostnader som en myndighet har oavsett om den specifika 

verksamheten finns eller inte. Dessa kostnader ska fördelas på myndighetens samtliga 

verksamheter så att en rättvisande andel hamnar på varje verksamhet. Exempel på indirekta 

kostnader som ingår i avgiftsunderlaget: 

• Myndighetens ledning 

• Administrativt stöd och staber, till exempel Ekonomi, HR och internt stöd 

• Lokalkostnader (kan även vara direkt kostnad) inklusive fastighetsförvaltning 

• IT-tjänster 

• Intern service  

 

De indirekta kostnaderna hanteras som påslag på den direkta lönekostnaden för att täcka en 

rättvisande andel av de indirekta kostnaderna. 

Fördelningen mellan direkta och indirekta kostnader varierar mellan myndigheter beroende på 

vilka ekonomimodeller som används i respektive myndighet. Kostnader som är direkta hos en 

myndighet kan vara indirekta hos en annan. 

Inom en myndighet finns det uppgifter och serviceskyldigheter som myndigheten ska utföra 

oavsett finansiering. ESV:s handledning (2004:52) ger följande exempel på verksamheter som 

normalt inte bör ingå i avgiftsunderlaget: 

• Allmän rådgivning och information 

• Arbete med föreskrifter och allmänna råd 

• EU-arbete 

• Remissarbete 

• Överklaganden 

 

Vi redogör närmare för vilka verksamheter som ingår i vårt avgiftsunderlag för kemikalieavgiften 

i avsnitt 5 och bekämpningsmedelsavgifterna i avsnitt 7. 

4.2 Huvudregel om full kostnadstäckning 
I våra förslag till nya avgifter har vi utgått från att ett ekonomiskt mål om full kostnadstäckning är 

en grundläggande princip för avgiftsbelagd verksamhet. En annan grundläggande princip inom 

miljöområdet är att förorenaren betalar. Det har dock funnits behov av att väga in andra hänsyn i 

avgiftssättningen. Inom avgiftsöversynen för bekämpningsmedel har därför vissa avsteg från 

dessa grundläggande principer gjorts. Skälen till detta redogörs för i detalj i avsnitt 7. Ett exempel 

på skäl till undantag om full kostnadstäckning är att underlätta marknadstillträde och tillgång till 

bekämpningsmedel med lägre risker för hälsa och miljö samt att främja forskning och utveckling. 

Ett annat exempel är att möjliggöra tillgång till växtskyddsmedel för mindre 

användningsområden. 

4.3 Indexreglering 
Kemikalieinspektionen har inte gjort någon indexerad uppräkning av de prognostiserade 

kostnaderna vid beskrivning av framtida behov. Vi tillämpar generellt regeln om att ej 

indexberäkna utan relaterar motsvarande kostnadsökning till statens allmänna 

effektiviseringskrav. Osäkerheterna i prognoser om framtida behov och kostnader är dessutom 

stora vilket även det minskar betydelsen av eventuella kostnadsökningar. Vi bedömer att 

osäkerheterna i prognoserna bättre kan tas om hand genom att se över avgiftsnivåerna mer 

kontinuerligt, förslagsvis var tredje år.  



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

10 
 

5 Översyn av kemikalieavgiften 
5.1 Problembeskrivning 
Intäkter och verksamhet som finansieras av kemikalieavgiften har under många år genererat ett 

överskott genom att kostnaderna för verksamheten och den motprestation som uppförts 

gentemot avgiftskollektivet har understigit intäkterna. Företagen har alltså debiterats i en 

omfattning som inte är i nivå med myndighetens motprestation. 

Under den period som överskottet byggts upp har behovet av verksamhet mot kemikalieavgiften 

i princip motsvarat intäkterna från avgiftskollektivet men inte kunnat prioriteras inom 

kemikalieinspektionens anslagsram i förhållande till verksamhet som finansieras av 

bekämpningsmedelsavgiften. Behovet av verksamhet mot kemikalieavgiften har succesivt ökat i 

takt med att fler produkter sätts ut på den svenska marknaden och komplexiteten i lagstiftningen 

ökar. En översyn av kemikalieavgiften behövs för att den långsiktigt ska svara mot verksamhetens 

resursbehov och dessutom säkra att överskottet reduceras genom att företagen får stöd och 

tillsyn i en omfattning som motsvarar det upparbetade överskottet. 

Totalt har verksamheten byggt upp ett överskott på cirka 73 miljoner kronor vid 2021 års utgång. 

Vi bedömer att överskottet kommer fortsätta byggas på även under 2022 eftersom myndighetens 

bemyndigande för marknadskontroll saknas under det första halvåret. 

5.2 Avgränsningar 
Förslagen i denna utredning tar sin utgångspunkt i att Kemikalieinspektionen fortsatt kan ta ut 

avgifter oaktat marknadskontrollförordningen. Förslaget utgår från nuvarande 

avgiftskonstruktion och alternativa konstruktioner har inte beaktats. Uppdraget inkluderar inte 

översyn av hur avgifterna kan disponeras.  

Myndigheten har inte möjlighet att differentiera avgifter baserat på företagsstorlek. 

Beräkningarna som redovisas i denna rapport utgår från den snävare definitionen av tillsyn som 

redovisas i avsnitt 3.1. Det innebär att allmän information och stöd till företag samt 

tillsynsvägledning inte ingår i avgiftsunderlaget.  

Uppdraget utgår från ackumulerat historiskt överskott till och med 2021 års utfall samt beräknade 

överskott för 2022. 

5.3 Metod 
Utgångspunkten för översynen av avgifterna har primärt varit analys av intäkterna från nuvarande 

avgiftsförordning samt analys av framtida behov och kostnader för Kemikalieinspektionens 

tillsyn, stöd till företag och registerhållning. 

Uppdraget har utgått från delrapporten med förslag att det ackumulerade överskottet justeras ner 

med 20 miljoner kronor. 

5.4 Nuvarande förutsättningar 

5.4.1 Gällande regelverk och avgiftsstruktur 

Kemikalieinspektionens offentligrättsliga verksamhet inom allmänkemikalieområdet finansieras 

genom kemikalieavgifter i enlighet med förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken. Kemikalieavgiften regleras i 6 kap. 5 § i förordningen. 
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Kemikalieavgiften ska betalas årligen och består av en registreringsavgift och en mängdavgift 

enligt följande: 

• registeravgift med 600 kronor för varje anmälningspliktig produkt eller organism, dock 

högst 70 000 kronor per år, och 

• mängdavgift med 12 kronor per ton anmälningspliktiga produkter och organismer, dock 

högst 70 000 kronor per år. 

Om den sammanlagda volymen av de anmälningspliktiga produkterna är mindre än ett ton per år 

ska kemikalieavgiften inte betalas.  

5.4.2 Avgiftskollektivet 

Enligt utdrag från produktregistret var runt 2 500 företag registrerade i produktregistret år 2021. 

Av dessa betalar drygt 1 900 företag avgifter medan 550 företag har registrerade produkter men 

är avgiftsbefriade.  

Företagen som betalar kemikalieavgift återfinns inom olika branscher och varierar i storlek. En 

närmare beskrivning av företagen som ingår i avgiftskollektivet för kemikalieavgifter redovisas i 

konsekvensbeskrivningen under avsnitt 6.2. 

5.4.3 Verksamhet som finansieras av kemikalieavgiften 

De verksamheter som finansieras av kemikalieavgifter är tillsyn, direkt stöd till företag samt 

registerhållning. Tillsynen omfattar även det tillsynssamarbete som förutsätts inom EU för en 

likvärdig och effektiv tillsyn. Arbetet i de olika EU-nätverken syftar till att säkra en gemensam 

uttolkning av de EU-gemensamma kemikaliereglerna och samordnar gemensamma tillsynsprojekt 

som genomförs inom den nationella tillsynen. 

Utgångspunkten är att kemikalieavgiften ska ge full kostnadstäckning för dessa verksamheter, det 

vill säga att avgifterna ska täcka verksamhetens kostnader. 

5.4.4 Överskottet för den kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten  

Den verksamhet som finansieras av kemikalieavgifter uppvisade vid bokslutet för 2021 ett 

överskott på knappt 73 miljoner kronor. Kemikalieinspektionen disponerar inte intäkterna utan 

redovisning görs mot inkomsttitel 9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen. Intäkterna från avgifterna 

kommer myndigheten till del genom anslag. 

 

Figur 1. Ackumulerat överskott i den kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten över tid, 2001–2021. 

Figur 1 visar hur överskottet utvecklats över tid. Ett överskott motsvarande 20 miljoner kronor 

ackumulerades i mitten av 90-talet. Enligt uppgifter från intervjuer och Ekonomistyrningsverkets 

rapport, ESV (2003:11), uppstod överskottet i samband med EU-inträdet 1995. 
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Kemikalieinspektionen fick då nya arbetsuppgifter som inte kunde avgiftsfinansieras. Eftersom 

varken anslag eller avgifter justerades i nära anslutning till EU-inträdet ackumulerades ett 

överskott. 

Under perioden 2008 till 2016 skedde en prioritering inom myndigheten för att korta de långa 

handläggningstiderna för tillståndsprövning av bekämpningsmedel. Detta resulterade i att 

myndigheten inte kunde prioritera verksamhet och generera kostnader som motsvarade 

intäkterna från kemikalieavgiften. Detta ledde till att det ackumulerade överskottet ökade 

ytterligare. Under 2013 ändrades faktureringsprincipen från förskottsdebitering till att debitera 

företagen i efterskott. Det innebar en kraftigt minskad intäkt under ett enskilt år och därmed en 

reducering av överskottet. Överskottet har under de senaste åren kunnat reduceras till följd av 

ökat stöd till företag och utvecklingsinsatser inom substitutionsområdet. Under 2021 ökade åter 

överskottet till följd av den snävare tillsynsdefinitionen och att generellt stöd till företag inte 

längre kan finansieras av avgifter samt att myndigheten saknat mandat för att bedriva 

marknadskontroll under halva året. Samma förutsättningar gäller även för 2022 och därför 

förväntas överskottet öka ytterligare. Omställning av verksamheten för att utöka 

marknadskontrollen kan endast delvis finansieras av kemikalieavgiften. Vid bokslutet 2021 

uppgick överskottet till 73 miljoner kronor. Överskottet prognostiseras att öka med ytterligare 17 

miljoner kronor under 2022. Det ackumulerade överskottet beräknas till cirka 90 miljoner kronor 

vid bokslutet 2022.  

I delrapporten av detta uppdrag föreslogs att överskottet skulle reduceras med de 20 miljoner 

kronor som kan hänföras till tiden för EU-inträdet. Argumenten för detta var att det är rimligt att 

anta att avgiftskollektivet sedan dess förändrats i så stor utsträckning att en balansering av 

överskottet inte skulle kompensera de företag som betalade in avgifterna under överskottets 

uppbyggnad under 1990-talet. Det överskott som då återstår att hantera är drygt 70 miljoner 

kronor. 

5.5 Kostnader för tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning 
av allmänkemikalier 

Kemikalieavgiften, som tas ut av företag som registrerat allmänkemikalier, finansierar 

marknadskontroll och annan tillsyn, direkt stöd till företag samt registerhållning. 

I underlaget redovisas det tidigare utfallet av motsvarande verksamhet. På grund av den 

förändrade definitionen av vilken tillsyn som kan avgiftsfinansieras är det tidigare utfallet inte 

jämförbart med utfall som redovisats i årsredovisningar. Utfallet redovisas som ett genomsnitt 

från perioden 2018–2020. I underlaget redovisas även de prognostiserade behoven för perioden 

2023–2027. Kemikalieinspektionen har gjort behovsbedömningen utifrån myndighetens uppdrag 

och tillgänglig statistik inom respektive verksamhetsområde. 

De prognostiserade behoven utgår från en timkostnad på 575 kronor med ett kostnadspåslag på 

100 procent för indirekta overheadkostnader som lokalkostnad, myndighetens ledning, 

administrativt stöd och IT-tjänster. 

5.5.1 Marknadskontroll och annan tillsyn 

Kemikalieinspektionens tillsynsuppdrag består av marknadskontroll enligt 

marknadskontrollförordningen och annan tillsyn enligt miljöbalken samt tillsynssamarbete inom 

EU. Myndigheten utövar tillsyn av företag som sätter ut kemiska produkter på den svenska 

marknaden. Kemikalieinspektionen initierar och deltar även i exempelvis gemensamma projekt 

och utbildningsinsatser för en likvärdig och effektiv tillsyn inom EU. 
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Tabellen nedan beskriver våra prognostiserade behov för 2023–2027. Behoven kan jämföras med 

tidigare utfall (2018–2020) som visar en årlig snittkostnad för avgiftsfinansierad tillsyn på 16 300 

tkr per år. 

Tabell 2. Avgiftsfinansierade kostnader för tillsyn (tkr)  

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov per 
år 

Tillsyn EU samverkan 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100  4 100 

Marknadskontroll och 
annan tillsyn 

30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 

Metodutveckling och 
digitalisering 

1 500 1 500 1 200 1 200 1 200 1 300 

Summa 36 100 36 100 35 800 35 800 35 800 35 900 

 

Behovet av tillsyn och marknadskontroll utgår från myndighetens behovsutredning, 

Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–2022,2 med tillägg för overheadkostnad. Kostnaderna som är 

angivna i behovsutredningen inkluderar inte myndighetens overheadkostnader och är därför inte 

direkt jämförbara. 

Kemikalieinspektionens bedömning är att behovet av tillsyn ökar i takt med att lagstiftningen 

kontinuerligt utvecklas och nya handelsmönster. Den ökande e-handeln medför ett mer komplext 

tillsynsarbete. E-handeln medför att antal produkter ökar på den svenska marknaden samtidigt 

som dessa produkter i många fall är de som uppvisar flest brister3. Det finns också stora behov av 

kontinuerliga analyser av kemiska produkter för att verifiera sammansättningsuppgifter. EU-

kommissionens återrapporteringskrav ökar succesivt och alltmer uppgifter behövs för 

rapportering. 

I vårt tillsynsarbete ser vi att många företag har ett reaktivt angreppssätt och framför allt agerar på 

påtalade brister. Erfarenheter från tillsynen visar att vi vid uppföljande inspektioner påträffar 

samma brister hos företag vi redan inspekterat och vi uppnår därmed inte varaktig lagefterlevnad 

hos företagen med dagens tillsynsfrekvens. De senaste åren har tillsynsfrekvensen legat på vart 

sjunde år. Vår behovsbedömning utgår från en genomsnittlig tillsynsfrekvens på vart fjärde år för 

att bibehålla effekten av tillsynen hos företagen.  

Vår bedömning har utgått från miljötillsynsförordningen 1 kap 10–11 §§ där det framgår att 

tiden mellan två tillsynsbesök för vissa miljöfarliga verksamheter (exempelvis tillståndspliktiga) 

ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för miljöpåverkan. För 

verksamheter som betecknas som miljöfarliga anges krav på tillsynsfrekvens mellan varje och 

vart tredje år.  

För våra tillsynsobjekt, som vanligen inte är att betrakta som miljöfarliga verksamheter, bedömer 

vi nödvändig tillsynsfrekvens utifrån ett riskbaserat urval. Urvalet baseras på hur farliga 

produkterna är, hur stora volymer som produkterna omsätts i samt erfarenhet av företagens 

lagefterlevnad och kunskapsnivå vid tidigare tillsynsinsatser. Det är viktigt att uppnå en 

tillsynsfrekvens som innebär att vi bibehåller en bestående effekt av tillsynen hos företagen som 

också främjar likvärdiga konkurrensvillkor på marknaden. Vår samlade bedömning är att vi bör 

ha en genomsnittlig tillsynsfrekvens på vart fjärde år för att uppnå en varaktig lagefterlevnad. 

 
2 Tillsynsrapport 2/20 Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–2022 
3 Mer om e-handelns utmaningar finns att läsa i Kemikalieinspektionens Rapport 3/21 ”Ökad e-handel – ökade 
kemikalierisker?”  
https://www.kemi.se/publikationer/rapporter/2021/rapport-3-21-okad-e-handel---okade-kemikalierisker 
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Det finns även behov av att aktivt leta upp företag som inte är anmälda till produktregistret. Det 

gör till exempel genom samarbete med Tullverket samt uppföljning av ärenden om misstänkta 

brister såsom tips från allmänhet, företag och andra myndigheter. Med ökade nivåer av 

marknadskontroll och annan tillsyn har myndigheten möjlighet att komma i kontakt med fler 

företag som idag inte har registrerat produkter i produktregistret. Det möjliggör att 

regelefterlevnaden kan kontrolleras för fler företag och att företagen kan konkurrera på lika 

villkor på marknaden. 

EU:s tillsynssamarbetet sker till stor del genom olika arbetsgrupper och omfattar gemensamma 

tillsynsprojekt, utbildning för inspektörer samt bedömning av hur tillsynsbara nya begränsningar 

är. Genom ett större engagemang inom EU:s samarbetet kan Sverige bidra med viktig kunskap 

och medverka till en effektiv och likvärdig tillsyn inom EU. Att tillsynen samordnas inom EU gör 

att regelverk tillämpas enhetligt vilket ökar insatsernas genomslag, stärker rättssäkerheten och 

konkurrensneutraliteten. En viktig aspekt från företagens perspektiv är att man kan utgå från att 

det som gäller på en nationell marknad inom EU även gäller på övriga marknader. 

För hela tillsynsområdet finns behov av att samordna stora mängder data för att få en effektiv 

tillsynsprocess. Det gäller både urval inför inspektionsinsatser och sammanställning av statistik. 

Vi ser därför en ökad kostnad för metodutveckling och digitalisering de närmaste åren. 

5.5.2 Direkt stöd till företag 

Kemikalieinspektionen ger stöd till företag genom vår frågetjänst. Det finns krav i både Reach- 

och CLP förordningarna att medlemsländerna ska tillhandahålla stöd till företag för dessa två 

lagstiftningar och vår frågetjänst är en del av detta krav. Stödet inkluderar både skriftlig och 

muntlig rådgivning om gällande lagar och regler. Att svara på frågor i frågetjänsten ökar 

företagens möjlighet till regelefterlevnad vilket bidrar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Varje år 

svarar vi på drygt 4 000 frågor från företag. Uppskattningsvis en fjärdedel av frågorna rör varor. 

Att svara på frågor rörande varor kan inte finansieras av kemikalieavgiften och är därför 

exkluderat från behoven som redogörs för här.    

Tabellen nedan beskriver våra prognostiserade behov för 2023–2027. Behoven kan jämföras med 

tidigare utfall (2018–2020) som visar en årlig snittkostnad för upplysning på 4 000 tkr. 

Tabell 3. Avgiftsfinansierade kostnader för direkt stöd till företag (tkr) 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
/snitt per 
år 

Frågetjänst 5500  5500  5500  5500  5500  5500  

Metodutveckling 160 160 160 160 160 160 

Förvaltning o utveckling 
av frågeverktyget 

100 100 100 100 100 100 

Summa 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 

 

I takt med att lagstiftningen utvecklas och blir mer omfattande blir också frågorna mer komplexa 

och resurskrävande. Inom allmänkemikalieområdet sker exempelvis en kontinuerlig utveckling av 

Reach och CLP där vi ser att frågornas komplexitet ökar jämfört med dagens nivå. Detta kräver 

ökad vägledning för att företagen ska kunna förstå och följa lagstiftningen i praktiken. 
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Genomförandet av EU:s kemikaliestrategi4 förväntas leda till att denna utveckling fortsätter. 

Sammantaget leder utvecklingen mot en mer komplex lagstiftning till ett ökat antal frågor från 

företagen. 

Dessutom har Echa för avsikt att dra ner resurserna till sin helpdesk-funktion dit företag kan 

vända sig med frågor. Det kommer att styra företagens frågor till de nationella stödfunktionerna 

och leda till ett ökat antal frågor till Kemikalieinspektionens frågetjänst.  

5.5.3 Registerhållning  

Via Kemikalieinspektionens e-tjänst samlar vi årligen in information om vilka företag som 

tillverkar och importerar kemiska produkter i Sverige. Uppgifterna lagras i det svenska 

produktregistret som Kemikalieinspektionen förvaltar. Uppgifterna används som underlag i vår 

marknadskontroll och annan tillsyn samt som underlag för statistikrapporter.  

Tabellen nedan beskriver våra prognostiserade behov för 2023–2027 för registerhållningen. 

Behoven kan jämföras med tidigare utfall. De tidigare utfallen (2018–2020) visar en årlig 

snittkostnad för registerhållning på 10 800 tkr. 

Tabell 4. Avgiftsfinansierade kostnader för registerhållning (tkr) 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov per 
år 

Förvaltning 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 

Utveckling inklusive 
avskrivningar 

3 500 3 200 500 500 500 1 700 

Handläggning av 
inrapporteringar 

5 500 5 500  4 800 4 300 4 300 4 900 

Summa 11 200 10 900 7 500 7 000 7 000 8 800 

 

Företagen rapporterar årligen in uppgifter till Kemikalieinspektionen vilket omfattar 

produkternas innehåll, användningsområden och försäljningsvolymer. Vi genomför systematisk 

tillsyn av de företag som återfinns i produktregistret. Uppgifterna i produktregistret ligger till 

grund för myndighetens debitering av kemikalieavgift. 

Prognosperioden påverkas av en pågående avskrivning för en tidigare utvecklingsinsats som 

underlättat företagens inrapportering och effektiviserat myndighetens egen hantering av registret. 

Kostnader för denna avskrivning är inkluderad under 2023 och 2024. Denna utvecklingsinsats 

ger en effektivisering av handläggningen som syns i det minskade resursbehovet från 2025 och 

framåt.  

5.5.4 Total prognostiserad kostnad 

Tabellen nedan sammanfattar våra totala prognostiserade behov för kemikalieavgiftsfinansierad 

verksamhet 2023–2027 och jämför det med tidigare utfall.  

Tabell 5. Utfall och total kostnad för tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning (tkr) 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

Utfall 
snitt 
2018–2020 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
per år 

 
4 https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_sv 
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Marknadskontroll och 
annan tillsyn 

16 300 36 100 36 100 35 800 35 800 35 800 35 900 

Direkt stöd till företag 5 000 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 

Registerhållning 10 800 11 200 10 900 7 500 7 000 7 000 8 800 

Summa 32 100 53 100 52 800 49 100 48 600 48 600 50 500 

 

Sammanfattningsvis är det genomsnittliga, estimerade behovet för den 

kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten cirka 50,5 miljoner kronor för åren 2023–2027. 

Anledningen till ökningen för tillsynsverksamheten förklaras närmare i avsnitt 5.5.1. 

5.6 Förslag på nya kemikalieavgifter 
För att reducera det ackumulerade överskottet föreslår vi att den nuvarande avgiftsnivån 
temporärt justeras ner. Den totala avgiftsintäkten förväntas då uppgå till drygt 41 miljoner kronor 
medan den fastställda behovsnivån prognostiseras till 50,5 miljoner kronor. Därmed skulle det 
uppstå en temporär underfinansiering som gör det möjligt att successivt minska överskottet. 
Överskottet användas för att ge en retroaktiv motprestation till avgiftskollektivet.  

De synpunkter som inkom från branschorganisationer och företagsrepresentanter, se bilaga 3 

Samråd, gällde främst att mängdavgiften per produkt var för hög i förhållande till avgiften per 

volym vilket missgynnar små kemikalieföretag med många produkter och små 

försäljningsvolymer. 

För att i högre grad ta hänsyn till dessa företags förutsättningar föreslår vi därför att i första hand 

sänka registeravgiften per produkt och maxbeloppet per produkt. Vi föreslår även att sänka 

mängdavgiften.  

Vårt förslag på nya kemikalieavgifter: 

• registeravgift med 400 kronor för varje anmälningspliktig produkt eller organism, dock 

högst 60 000 kronor per år, och 

• mängdavgiften med 10 kronor per ton anmälningspliktiga produkter och organismer, 

dock högst 70 000 kronor per år. 

De föreslagna ändringarna medför en sänkning av registeravgift med 200 kronor per produkt och 

en sänkt mängdavgift med 2 kronor per ton anmälningspliktig produkt.  

Det sammanlagda maxtaket föreslås sänkas från 140 000 till 130 000 kronor vilket innebär en 

sänkning med 10 000 kr.  

I tabellen nedan jämförs nuvarande avgift med förslag på ny avgift. 

Tabell 6. Jämförelse av nuvarande avgiftsnivåer med förslag på nya avgiftsnivåer. 

 Nuvarande avgift, kr Förslag på ny avgift, kr 

Registeravgift (per 
produkt) 

600 400 

Mängdavgift (per ton 
produkt) 

12 10 

Maxtak registeravgift 70 000 60 000 

Maxtak mängdavgift 70 000 70 000 

Totalt maxtak 140 000 130 000 

 

Med de föreslagna justeringarna kommer alla företag som betalar kemikalieavgifter att få lägre 

avgifter. 
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6 Konsekvensanalys av att ändra kemikalieavgiften 
I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna av den föreslagna avgiftsjusteringen. Konsekvenserna för 

avgiftskollektivet, Kemikalieinspektionens verksamhet och staten beskrivs kvalitativt och 

kvantitativt i den mån som är möjligt.  

Enligt 2 § 2 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska denna inte 

tillämpas på föreskrifter gällande sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § 

avgiftsförordningen (1992:191). Men eftersom förslaget berör ändringar i förordning som 

kommer att handläggas vidare av departementet har Kemikalieinspektionen tagit fram en 

kvalitativ konsekvensanalys som underlag till den fortsatta beredningen inom Regeringskansliet. 

En konsekvensutredning efterfrågades också i uppdragsbeskrivningen.  

Förslaget överensstämmer med nationell- och EU-rätt vilket beskrivs i 5.4.1.  

Genomförandet av samråd samt dess resultat redogörs för i bilaga 3.  

Informations-och kommunikationsinsatser beskrivs i avsnitt 9.  

6.1 Målformulering 
Uppdraget är att se över avgifterna för allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt 

hur överskottet som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. Förslagen ska utformas mot 

bakgrund av att avgifterna ska vara förutsägbara och transparenta för företagen. Med 

uppdragsformuleringen som utgångspunkt har målsättningen våra förslag varit att: 

• Målet om att avgiftsintäkterna ska täcka kostnaderna för myndighetens verksamhet med 

avseende på allmänkemikalier ska kvarstå. På kort sikt behöver vi göra ett temporärt 

avsteg från detta mål och sätta avgifter som medvetet underfinansierar verksamheten och 

använda medel från det ackumulerade överskottet för att på längre sikt nå ekonomisk 

balans. 
• Avgifterna ska motsvaras av en tydlig motprestation från myndigheten. 

• Avgifterna ska vara lättbegripliga och förutsebara. 

6.2 Bakgrund och beskrivning av nuläget 
Det fanns cirka 2 500 företag registrerade för allmänkemikalier i produktregistret år 2021. För 

dessa företag gäller följande: 

• runt 1 900 företag betalar avgifter  

• 550 företag har registrerade produkter men är avgiftsbefriade 

• 110 företag betalar maximal registreringsavgift för antalet anmälda produkter  

• 250 företag betalar maximal volymavgift för registrerade ton 

• 70 företag når taket för de båda avgifterna och betalar 140 000 kronor per år. 

 

Uppskattningsvis är 96 procent av alla företag i Sverige små företag (Tillväxtverket, 2021). 

Andelen små företag5 som registrerat produkter i produktregistret uppgår till 74 procent. 

Avgiftskollektivet är därför inte representativt för den genomsnittliga andelen små företag i 

Sverige utan består till större del av stora företag. 

Konkurrensen mellan företagen och inom branscherna är av varierande grad beroende av 

produkt och produkttyp. Företagen är verksamma inom flertalet branscher. Främst uppskattas 

 
5 Baserat på Statistikmyndighetens (SCB) företagsdata har vi klassificerat företag med 0 ≤ 49 anställda och med en 
omsättning 0 ≤ 99 999 tkr som små företag. Mer om hur vi sammanställt underlaget går att läsa i 6.4.1. 
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företagen vara hemmahörande inom branscherna för partihandel av: kemiska produkter, diverse 

andra maskiner och diverse annan utrustning, bränslen, glas och porslin, rengöringsmedel, 

reservdelar och tillbehör till motorfordon. 

6.3 Konsekvenser av referensalternativet 
Referensalternativet innebär att den nuvarande konstruktionen och de nuvarande avgiftsnivåerna 

fortsätter att tillämpas enligt den nuvarande lydelsen av och bestämmelserna i 6 kap. i 

förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Kemikalieinspektionens verksamhet som finansieras genom kemikalieavgifter ska därmed fortsatt 

nå en ekonomisk balans med full kostnadstäckning och detta utan att avgiftsnivåerna justeras eller 

att det ackumulerade överskottet hanteras. I detta avsnitt identifieras konsekvenserna för den 

kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten om ingen ändring av nuvarande avgiftsförordning 

genomförs. 

Dagens intäktsnivåer ligger ungefär i nivå med det långsiktiga behovet som prognostiserats för 

den kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten, även om behovet uppskattas som högre de 

närmaste åren. Det innebär att om inga ändringar av avgiften görs skulle myndigheten arbeta ned 

överskottet med ett fåtal miljoner under de närmaste åren. Därefter skulle det råda i det närmaste 

balans mellan intäkt och kostnad för kemikalieavgiften. En stor del av det ackumulerade 

överskottet skulle därmed kvarstå. Staten skulle fortsätta att ha ett överskott i balansräkningen på 

Kemikalieinspektionens inkomsttitel för kemikalieavgifter. 

För att reducera överskottet behöver avgiftsnivåerna justeras så att vi medvetet underfinansierar 

den avgiftsfinansierade kemikalieverksamheten. Med lägre intäkter än kostnader kan det 

ackumulerade överskottet hanteras så att det på sikt kan reduceras till noll, i linje med målet i 6.1. 

6.4 Konsekvenser av Kemikalieinspektionens förslag 
I detta avsnitt analyseras konsekvenserna av att genomföra Kemikalieinspektionens förslag till 

justeringar av de nuvarande kemikalieavgifterna. En förutsättning för förslaget är att det 

ackumulerade överskottet justeras ned med 20 miljoner kronor. 

6.4.1 Konsekvenser för företagen  

Myndighetens föreslår nya kemikalieavgifter som fördelar avgifterna enligt följande; 400 kronor i 

registreringsavgift per produkt och 10 kronor i mängdavgift per ton. Ett företag betalar maximalt 

60 000 kronor i registreringsavgift och maximalt 70 000 kronor i mängdavgift.  

De föreslagna ändringarna medför en minskning med 200 kronor i registreringsavgift per produkt 

och en minskning med 2 kronor i mängdavgift per ton försåld produkt. Det totala maxtaket 

sänks med 10 000 kronor, från 140 000 till 130 000 kronor.  

I tabellen nedan åskådliggörs antalet företag på påverkas av den föreslagna förändringen. 

Tabell 7. Jämförelse mellan de nuvarande avgifterna och de nya avgifterna samt hur de påverkar avgiftskollektivet. 

 Nuvarande avgift Förslag på ny avgift 

 Avgift, kr Antal företag Avgift, kr Antal företag 

Registeravgift (per 

produkt) 

600 1 900 400 1 900 
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Mängdavgift (per ton 

produkt) 

12 1 900 10 1 900 

Maxtak registeravgift 70 000 110 60 000 80 

Maxtak mängdavgift 70 000 250 70 000 200 

Totalt maxtak 140 000 70 130 000 50 

 

Eftersom avgiftsstrukturen inte ändras, utan bara avgiftsnivåerna, är det fortsatt runt 1 900 

företag som betalar avgifter. De nya avgifterna medför att alla företag får lägre avgifter och att 

alla företag i avgiftskollektivet gynnas. Förslaget innebär att färre företag når maxtaken för både 

registreringsavgift och mängdavgift samt att färre företag når det totala maxtaket. 

I utformningen av förslaget på nya kemikalieavgifter har vi tagit hänsyn till strukturen på 

avgiftskollektivet. För att analysera hur avgiftsförändringarna påverkar de olika företagen i 

avgiftskollektivet har vi kompletterat informationen om företagen i produktregistret med 

uppgifter om antal anställda, omsättning och bransch baserat på underlag från 

Statistikmyndighetens (SCB) företagsregister. Vi har klassificerat företagen som små eller stora 

baserat på antagandet att företagen är små om de har 0 ≤ 49 anställda och en omsättning 0 ≤ 

99 999 tkr.  

Från underlaget vet vi att runt 1 900 företag har registrerade produkter och betalar 

kemikalieavgifter. Av dessa företag klassas 1 350 som små och 550 som stora. Andelen små 

företag som betalar avgifter utgör alltså runt 70 procent av det betalande avgiftskollektivet. 

Det är främst små företag som kommer att gynnas av de sänkta avgifterna eftersom majoriteten 

av företagen i avgiftskollektivet är små. När vi beräknat de nya avgifterna har vi tagit hänsyn till 

representationen av små företag som når maxtaken. Förslaget innebär att andelen små företag 

som når maxtaken minskar jämfört med nuvarande avgifter. 

I det genomförda samrådet med företag och branschorganisationer framkom synpunkter att små 

företag har relativt höga administrativa kostnader jämfört med större företag. Det beror på att 

den administrativa tidsåtgången är densamma för alla företag, oavsett företagsstorlek. Därför kan 

det anses extra viktigt att de nya avgifterna särskilt gynnar små företag. 

Myndigheten avser att se över avgiftsnivåerna var tredje år för att säkerställa att avgiftsnivåerna 

möjliggör en reducering av det ackumulerade överskottet, se målformulering i 6.1, och ger 

avgiftskollektivet de motprestationer som de har rätt till. Mer om myndighetens plan för 

uppföljning av avgiftsändringarna går att läsa i avsnitt 9.  

Konsekvens av att justera ner överskottet med 20 miljoner kronor 
En konsekvens av att justera ner det ackumulerade överskottet som härrör från tiden för EU-

inträdet är att avgiftskollektivet går miste om motprestationer motsvarande 20 miljoner kronor. 

Det kan antas att nuvarande avgiftskollektivet har förändrats sedan 1990-talet. Vårt antagande 

och slutsats är därmed att de företag som en gång betalade in avgifter inte skulle få ta del av 

framtida motprestationer och därmed är konsekvensen inte relevant för dagens företag i 

avgiftskollektivet. 

6.4.2 Konsekvenser för Kemikalieinspektionen  

Konsekvensen för myndigheten blir att vi kan leverera verksamhet i en omfattning som 
motsvarar de identifierade behoven, såsom det är beskrivet i avsnitt 5.5. Förslaget utgår från att 
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myndigheten kan prioritera den avgiftsfinansierade verksamheten i nivå med behoven och 
därmed reducera överskottet under en period om cirka 8–10 år. 

Den nya tillsynsdefinitionen, som beskrivs i avsnitt 3.1, har fått konsekvensen att viss verksamhet 
som tidigare avgiftsfinansierats inte längre kan göra det. Detta är en förutsättning för 
regeringsuppdraget och inte en konsekvens av våra förslag. Men då vi beskriver ökade behov för 
den avgiftsfinansierade verksamheten kan det få till följd att Kemikalieinspektionen har behov av 
ett större anslag för att täcka alla delar av myndighetens kostnader. 

Konsekvens av att justera ner överskottet med 20 miljoner kronor 
För myndigheten innebär en nedjustering med 20 miljoner kronor att kvarvarande överskott kan 

omhändertas under en kortare tid och risken blir lägre avseende undanträngningseffekter av 

annan verksamhet som ska bedrivas inom ramen för myndighetens anslag. 

6.4.3 Konsekvenser för staten 

Staten kommer med de föreslagna avgiftssänkningarna att få in lägre intäkter på inkomsttitel 9433 

Avgifter för Kemikalieinspektionen. 

Med Kemikalieinspektionens förslag om sänkta avgifter i kombination med ökade kostnader för 

verksamheten kommer det ackumulerade överskottet på inkomsttiteln att reduceras under en 

tidperiod på ungefär 8–10 år. 

Myndigheten kommer genom ökad marknadskontroll och annan tillsyn att öka regelefterlevnaden 

på marknaden. Det leder till att färre otillåtna produkter återfinns på marknaden vilket får positiv 

effekt för hälsa och miljö och bidrar till att nå en Giftfri miljö. 

Konsekvens av att justera ner överskottet med 20 miljoner kronor 
Staten ges förutsättningar att snabbare nå balans på inkomsttitel 9433 Avgifter för 

Kemikalieinspektionen på. Förslaget att justera ner överskottet innebär att staten inte kommer att 

föra vidare 20 miljoner i gamla intäkter från avgiftskollektivet till Kemikalieinspektionen via 

myndighetens anslag. 

7 Översyn bekämpningsmedelsavgifter 
7.1 Problembeskrivning 
Den avgiftsfinansierade bekämpningsmedelverksamheten har varit underfinansierad under en 

längre tid. Verksamheten var i finansiell balans fram till 2007. Sedan dess har ett underskott 

ackumulerats kontinuerligt för att vid bokslutet 2021 uppgå till 108 miljoner kronor.  

Bekämpningsmedelsavgifterna utgörs av både ansökningsavgifter och årsavgifter. Avgifterna 

redovisas kassamässigt mot inkomsttitel. Ansökningsavgifterna har fasta pris som inte är fullt ut 

täckande av prövningskostnaderna, även årsavgifterna bidrar till kostnadstäckningen för 

prövningen. Årsavgifterna ska utöver produktprövningen täcka tillsyn, direkt stöd till företag och 

registerhållning.  

Inkomsten från ansökningsavgifterna skiftar över tid då både inflöde och typ av ärenden varierar. 

Ledtiden för de mer resurskrävande ärendena är normalt längre än tolv månader vilket innebär att 

kostnaden ofta uppstår under olika budgetår. Då ärendeinflödet varierar mellan åren och ledtiden 

för prövning ofta är längre än tolv månader matchas inte kostnad för handläggning och betalning 

fullt ut under respektive år. Men även om man ser på kostnadstäckningen utslaget över flera år är 

det tydligt att nuvarande avgiftsnivåer inte räcker för att täcka kostnaderna i den 

avgiftsfinansierade bekämpningsmedelsverksamheten.  
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Att avgiftskonstruktionen bygger på fasta ansökningsavgifter skapar förutsättningar för 

transparenta och förutsägbara avgifter för företagen. Däremot skapar det inte ett incitament för 

företagen att göra rätt från början, det vill säga att inkomma med kompletta ansökningar. De 

prövningsärenden som kräver kompletteringar i flera omgångar blir kostsamma för myndigheten 

samtidigt som det inte finns någon möjlighet att ta ut en avgift som korrelerar till den nedlagda 

tiden för arbetet.  

Att avgiftskollektivet för bekämpningsmedel i dagsläget består av både växtskyddsmedels- och 

biocidproduktföretag är ett problem. Växtskyddsmedelsverksamheten har idag en relativt hög 

kostnadstäckningsgrad medan biocidverksamheten har en relativt låg kostnadstäckningsgrad. Det 

är därför främst biocidverksamheten som bidrar till det finansiella underskottet. En generell 

höjning av till exempel årsavgifterna skulle dock drabba både växtskyddsmedelsföretag och 

biocidproduktsföretag. 

Det är stora skillnader när det gäller företagens förutsättningar att klara avgiftshöjningar. 

Växtskyddsmedelsföretagen är generellt sett stora multinationella företag medan det finns fler 

små och medelstora företag i biocidbranschen. Växtskyddsmedelsföretagen har lång erfarenhet av 

prövningar enligt växtskyddsmedelsförordningen och myndigheten har harmoniserat 

vägledningsdokument som används i samarbetet inom norra zonen. EU:s biocidförordning 

trädde i kraft 2012. Verksamma ämnen och biocidprodukter fasas successivt in och prövas enligt 

kraven i förordningen. Vår nuvarande bedömning är att infasningsperioden förväntas pågå 10–15 

år till. Detta baseras på hur långt processen och prövningen av verksamma ämnen enligt 

förordningen kommit idag. Enligt EU-kommissions senaste uppskattning har endast 42 procent 

av granskningsprogrammet för verksamma ämnen som används i biocidprodukter slutförts. 

För vissa typer av bedömningar av biocidprodukter saknas det fortfarande praxis och tydliga 

vägledningar. Biocidförordningen kräver dessutom att alla EU:s medlemsländer harmoniserar 

sina riskbedömningar och har samma policy kring vilka riskreducerande åtgärder som ska 

användas i enskilda produktgodkännanden. Detta bidrar till att prövningarna kan bli relativt 

kostsamma. 

En avgiftsöversyn som leder fram till ett förslag om stora höjningar av ansökningsavgifterna 

skulle kunna ge en hämmande effekt på tillgången till samhällsviktiga bekämpningsmedel på den 

svenska marknaden, vilket är en oönskad effekt för samhället i stort. Hänsyn bör tas till 

livsmedelsstrategin både då det gäller växtskyddsmedel och biocidprodukter. Biocidprodukter är 

ett av verktygen för en god djurhållning. Biocidprodukter kan dessutom vara helt nödvändiga för 

samhället, exempelvis vid vattenrening och inom sjukvården.  

7.2 Avgränsningar  
Uppdraget inkluderar inte en översyn av avgifter vid utvärderingen av verksamma ämnen som 

ingår i bekämpningsmedel. Dessa verksamma ämnen utvärderas gemensamt inom EU och beslut 

om godkännande av ämnen fattas på EU-nivå. Avgifter för den utvärderingen regleras i 6–7 kap. 

förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Kemikalieinspektionen har i en 

hemställan (en formell begäran) till regeringen den 24 mars 2021 (dnr H21-04385) lämnat förslag 

om revideringar av 6–7 kap. i denna förordning. Kemikalieinspektionen avser att lämna in en ny 

hemställan avseende nämnda kapitel i samband med redovisningen av detta uppdrag. 

Uppdraget inkluderar inte en översyn av Naturvårdsverkets avgifter för ansökningar om 

godkännande av arter av nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) som biologiska 

bekämpningsmedel. Den 1 juli 2016 tog Naturvårdsverket över uppdraget för prövningen av 

NIS:ar från Kemikalieinspektionen. Naturvårdsverket har tillfrågats om en eventuell revidering av 

avgifterna ska ingå i detta uppdrag. De upplever att det är för tidigt för en översyn av 
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avgiftsnivåerna. Dessutom saknas krav på full kostnadstäckning för prövningen av NIS:ar, vilket 

gör att det inte finns behov av kontinuerlig översyn av avgifterna. 

Eftersom det ackumulerade underskottet i den bekämpningsmedelsfinansierade verksamheten 

har strukturella orsaker skulle det kunna vara relevant att undersöka alternativa 

avgiftskonstruktioner för bekämpningsmedelsavgifterna. Uppdraget har dock utgått från 

nuvarande avgiftskonstruktion för bekämpningsmedelsavgifterna med en kombination av 

ansökningsavgifter och årsavgifter. Några alternativa avgiftskonstruktioner har inte beaktats.  

Förutom avgifter beskattas bekämpningsmedel genom lagen (1984:410) om skatt på 

bekämpningsmedel. Träskyddsmedel och ättika är undantaget från kravet på skatt. Skatt tas ut 

med 34 kronor för varje helt kilo verksamt ämne. Hur skatten påverkar 

bekämpningsmedelsföretagens förutsättningar och hur det påverkar användarledet är inte kartlagt 

i denna rapport. Man kan dock konstatera att eftersom skatt tas ut baserat på mängd verksamt 

ämne missgynnas sådana bekämpningsmedel som används i höga doser i förhållande till sådana 

medel som används i lägre doser. Flera medel som anses innebära låg risk för hälsa och miljö 

används i mycket höga doser. För dessa bekämpningsmedel kan skatten utgöra en betydande del 

av produktpriset.  

7.3 Metod 
Underlag för översynen av avgifterna har varit Kemikalieinspektionens räkenskaper. Primärt har 

kostnads- och intäktsunderlag från de senaste tre till fem åren använts. Äldre räkenskaper har inte 

varit aktuella att använda eftersom Kemikalieinspektionen sedan 2016 arbetat systematiskt med 

att förbättra och effektivisera prövningen av bekämpningsmedel. Startpunkten för 

förbättringsarbetet var Regeringsuppdrag Rapport 5/16 Uppföljning av handläggning av 

prövningsärenden där en mängd åtgärder föreslogs för att komma till rätta med de långa 

handläggningstiderna i prövningen.  

En utgångspunkt har varit att undersöka förutsättningarna inom avgiftskollektivet för 

bekämpningsmedel, därför har kostnaderna och intäkterna för bekämpningsmedel delats upp i 

kostnader och intäkter för växtskyddsmedel- respektive biocidproduktområdet. 

En uppskattning och analys har gjort avseende den avgiftsfinansierade verksamhetens behov och 

kostnader med utgångspunkt i perioden 2023–2027. De prognostiserade kostnaderna är uppdelat 

i växtskyddsmedel- respektive biocidproduktverksamhet. 

Vid avgiftssättningen ska hänsyn i regel tas till tidigare uppkomna underskott. I förslagen om nya 

bekämpningsmedelsavgifter har denna hänsyn inte tagits. I stället har utgångspunkten varit att 

underskottet nollställs. Nollställningen motiveras av att det inte är möjligt att vare sig höja 

avgifterna eller reducera verksamhetens kostnader utan att det får stora negativa konsekvenser.  

Simuleringar av intäkter från årsavgifter har gjorts utifrån företagens inrapporterade 

försäljningsvärde under 2019. 

Projektet har utgått från att ett ekonomiskt mål om full kostnadstäckning är en huvudregel men 

har i enlighet med uppdraget tagit fram förslag på fall där full kostnadstäckning inte anses 

motiverat av olika skäl. Vi har även tagit fram förslag på specifika ärendetyper där särskilda skäl 

finns att frångå mål om full kostnadstäckning både för biocidprodukter och växtskyddsmedel. 

Genom rapporten har vi använt begreppet ”subventionerade” ärenden för att referera till dessa 

och tydligt särskilja dem från förslaget om lägre kostnadstäckning för hela 

biocidproduktverksamheten.  
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7.4 Nuvarande förutsättningar  

7.4.1 Gällande regelverk 

Bekämpningsmedelsavgifter består av ansökningsavgifter och årsavgifter och regleras i 

förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. De ansökningsavgifter som tas ut i samband med 

prövningen av produktgodkännanden regleras i 2–4 kap. i den förordningen. Årsavgifterna 

regleras i förordningens 8 kap. och avgifternas betalning och slutliga bestämmande regleras i dess 

9 kap. Avgifterna tas ut av Kemikalieinspektionen för att finansiera myndighetens prövning av 

ansökningar och tillsyn över efterlevnaden av gällande regler.  

Prövningen av ansökningar om produktgodkännanden görs i enlighet med EU:s 

växtskyddsmedelsförordning, EU:s biocidförordning och förordningen om bekämpningsmedel.  

Tillsynen av växtskyddsmedel utförs i enlighet med miljöbalken och EU:s kontrollförordning6. 

Marknadskontroll och annan tillsyn av biocidprodukter utförs i enlighet med miljöbalken och 

EU:s marknadskontrollförordning. 

Kemikalieinspektionen har inte identifierat någon bestämmelse om full kostnadstäckning som 
ekonomiskt mål i Kemikalieinspektions regleringsbrev, förordning (2009:947) med instruktion för 
Kemikalieinspektionen, förordning (1998:940) om kemikalieavgifter eller förordning (2013:63) 
om bekämpningsmedelsavgifter. I förarbetet till miljöbalken framgår dock att regeringens avsikt 
varit att utgångspunkten för myndigheters verksamhet enligt miljöbalken ska vara full 
kostnadstäckning och att detta så långt möjligt ska ske genom avgifter.  

7.4.2 Avgiftsstruktur 

För att Kemikalieinspektionen ska pröva en ansökan om produktgodkännande av ett 

bekämpningsmedel ska en ansökningsavgift betalas av den som söker. Ansökningsavgifterna för 

prövning av bekämpningsmedel är differentierade och beror av vilken typ av ansökan som 

prövas.  

En årsavgift för bekämpningsmedel betalas från och med kalenderåret efter det år ett 

bekämpningsmedel har godkänts till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla. 

Årsavgiften är baserad på en procentandel av försäljningsvärdet av medlet och beräknas på 

försäljningen under kalenderåret före det år som avgiften avser. Procentsatsen skiljer sig åt mellan 

kemiska och biologiska bekämpningsmedel, 5,5 procent på försäljningsvärdet per kemiskt medel 

och 1,3 procent på det sammanlagda försäljningsvärdet för biologiska medel. 

Årsavgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 400 000 kronor.  

7.4.3 Avgiftskollektivet 

Avgiftskollektivet består av de företag som är innehavare av eller ansöker om 

produktgodkännanden för bekämpningsmedel. Det finns två typer av bekämpningsmedel, 

växtskyddsmedel och biocidprodukter. Därmed finns det även två olika grupper inom 

avgiftskollektivet, växtskyddsmedelsföretag respektive biocidproduktföretag. 

7.4.4 Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomster från bekämpningsmedelsavgifterna budgeteras och redovisas idag på inkomsttitel 9437 

Skatt på bekämpningsmedel och gödsel. Kemikalieinspektionen har inte dispositionsrätt för denna typ 

 
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om 
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel 
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av bekämpningsmedelsavgifter. Myndigheten behåller alltså inte dessa avgiftsintäkter. 

Motprestationerna till avgiftskollektivet finansieras med förvaltningsanslaget. 

7.4.5 Verksamheter som finansieras av bekämpningsmedelsavgifter 

De verksamheter som finansieras av bekämpningsmedelsavgifter är: 

• prövning av ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel 

• tillsyn av bekämpningsmedel 

• direkt stöd till företagen 

• registerhållning  

 

Verksamhetens intäkter och kostnader redovisas mot sju resultatområden beroende på vilken typ 

av avgift som tagits in och vilken verksamhet som utgör motprestationen. 

1. Ärenden med riskbedömning, växtskyddsmedel 

2. Ärenden med riskbedömning, biocidprodukter 

3. Tillsyn, information och register, växtskyddsmedel 

4. Tillsyn, information och register, biocidprodukter 

5. Ärenden med avgifter som inte är kostnadstäckande 

6. Övriga ärenden, växtskyddsmedel 

7. Övriga ärenden, biocidprodukter 

7.4.6 Underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten för 
bekämpningsmedel  

Kemikalieinspektionen hade vid bokslutet 2021 ett ackumulerat underskott i den 

avgiftsfinansierade bekämpningsmedelsverksamheten motsvarande 108 miljoner kronor. 

Figuren nedan visar hur underskottet utvecklats över tid. Verksamheten var i balans fram till 

2007. Sedan dess har underskottet ackumulerats kontinuerligt vilket visar att underskottet har 

strukturella orsaker.  

Figur 1. Utveckling av ackumulerat underskott inom avgiftsfinansierad bekämpningsmedelsverksamhet 

(tkr) 

 

Fyra huvudorsaker till underskottet har identifierats: ett ökat antal ärenden, förändrad omfattning 

på prövningen, processen för avgiftsförändringar och intäktsstrukturen.  
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Intäktsstrukturen för bekämpningsmedelsavgifterna gör att det finns inbyggda svårigheter i att 

uppnå ekonomisk balans. Bekämpningsmedelsintäkterna består av årsavgifter och 

ansökningsavgifter. Intäkterna från ansökningsavgifterna varierar med inflödet av ärenden och 

vilken typ av ärenden som inkommer. Intäkten från ansökningsavgifter skiftar därför över tid. 

Ansökningsavgifterna är inte fullt kostnadstäckande avseende prövningskostnaden. De är heller 

inte periodiserade mot den tidpunkt då kostnaden för prövningen uppstår. Då ledtiden för de 

mer resurskrävande ärendena normalt är längre än tolv månader och ärendeinflödet varierar 

mellan åren blir matchningen mellan intäkter och kostnader för prövningen låg.  

Vid implementering av EU-förordningar för växtskyddsmedel och biocidprodukter har 

prövningen blivit alltmer komplex och tidskrävande. Avgiftsjusteringar har inte fullt ut 

omhändertagit de förändrade kraven och myndighetens ökade kostnader. Detta har försvårat 

myndighetens arbete med att uppnå full kostnadstäckning och bidragit till det ackumulerade 

underskottet. 

För bekämpningsmedelsfinansierad verksamhet ligger kostnadstäckningsgraden i dagsläget tydligt 

under 100 procent vilket innebär att om inga förändringar görs kommer det ackumulerade 

underskottet att fortsätta byggas på. En djupare analys visar att den lägre 

kostnadstäckningsgraden idag i huvudsak är hänförlig till biocidområdet medan 

växtskyddsområdet har en hög kostnadstäckningsgrad. 

7.5 Ekonomiskt mål för bekämpningsmedelsverksamheten 
För varje avgiftsbelagd verksamhet finns det vanligtvis ett ekonomiskt mål. Målet för den 

avgiftsbelagda verksamheten anger hur stor del av kostnaderna som intäkterna från avgifterna ska 

täcka.  

7.5.1 Full kostnadstäckning som ekonomiskt mål 

En huvudregel för avgiftsfinansierad verksamhet och ett vanligt ekonomiskt mål är att avgifterna 

ska ge full kostnadstäckning. Det innebär att intäkter och kostnader ska gå jämnt ut och att 

avgifterna ska beräknas så att de täcker verksamhetens samtliga kostnader på några års sikt. I 

ESV:s handledning ”Sätt rätt pris” anges att avgifterna ska sättas så att intäkterna på ett eller några 

års sikt täcker samtliga av verksamhetens direkta eller indirekta kostnader. 

Full kostnadstäckning anges inte som ett ekonomiskt mål i Kemikalieinspektionens 

regleringsbrev eller i instruktionen för myndigheten. För avgiftsfinansierad verksamhet har det 

dock varit praxis att tillämpa det ekonomiska målet om full kostnadstäckning om inte riksdagen 

eller regeringen beslutat om något annat ekonomiskt mål. Det är också en praxis som 

överensstämmer med hur ESV traditionellt har tolkat rättsläget. I avgiftsförordningen (1992:191) 

står att ”…om inte regeringen har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker 

verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning)”. 

ESV har vidare uttalat att det i förarbetena till ett avgiftsbemyndigande mer eller mindre tydligt 

kan framgå om avsikten för avgiften varit full kostnadstäckning. Avgifterna för 

bekämpningsmedel tas ut med stöd av miljöbalken och EU-förordningarna om växtskyddsmedel 

respektive biocidprodukter. I förarbetena till miljöbalken framgår att regeringens avsikt varit att 

utgångspunkten för myndigheters verksamhet enligt miljöbalken ska vara full kostnadstäckning 

och att detta så långt möjligt ska ske genom avgifter7. Det stämmer också överens med den 

allmänna principen som används inom miljöområdet att ”förorenaren betalar”. Av EU-

 
7 Ur Miljöbalkens proposition (1997/98:45): Regeringen anser att utgångspunkten skall vara att full kostnadstäckning skall 
uppnås för myndigheters och kommuners verksamhet enligt miljöbalken. Detta skall så långt möjligt ske genom avgifter. 
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förordningarna för växtskyddsmedel8 och biocidprodukter9 framgår att avgifterna inom deras 

tillämpningsområden ska sättas till en nivå som i princip är tillräcklig för att täcka kostnaderna för 

myndighetens arbete.  

Med anledning av ovanstående har Kemikalieinspektionen tidigare tolkat det som att principen 
om full kostnadstäckning bör tillämpas för avgifterna som gäller bekämpningsmedelsfinansierad 
verksamhet. 

7.5.2 Annat ekonomiskt mål än full kostnadstäckning  

Om ett krav på full kostnadstäckning skulle lägga hinder i vägen för verksamhetsmålet, kan 

regeringen besluta om ett annat ekonomiskt mål. Målet kan vara bestämt eller obestämt. Ett 

exempel är att ”intäkterna ska bidra till kostnaderna i den avgiftsfinansierade verksamheten”.  

Riksrevisorn lyfter i sin rapport från 202010 att i de fall regeringen bestämmer avgifternas storlek i 

en förordning, och det inte finns ett ekonomiskt mål för verksamheten om full kostnadstäckning 

i myndighetens instruktion eller regleringsbrev, saknas det krav på att den avgiftsbelagda 

verksamheten ska bedrivas med full kostnadstäckning. Även om det finns mål om full 

kostnadstäckning i både miljöbalkens förarbeten och EU-förordningarna om växtskyddsmedel 

respektive biocidprodukter så uttrycks dessa inte som absoluta krav, vilket medger undantag.  

Av Ekonomistyrningsverkets vägledning (ESV 2013:53) ”Styrning av offentligrättsliga avgifter” 

framgår vidare att det ekonomiska målet kan ändras om det föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl 

kan motivera att det ekonomiska målet för verksamheten i stället bör ändras, snarare än att 

avgifter höjs och kostnader reduceras. Detta gäller om:  

1) Verksamheten av samhällsekonomiska skäl resursmässigt inte får drabbas av för stora 

nedskärningar.  

2) Höjda avgifter hämmar verksamheten för mycket.  

Det ekonomiska målet kan om någon av dessa punkter föreligger ändras till krav på lägre 

kostnadstäckning än full kostnadstäckning, då ett ekonomiskt mål om full kostnadstäckning 

bedöms vara orealistiskt. 

7.5.3 Bestämt eller obestämt ekonomiskt mål 

Vid ett bestämt ekonomiskt mål ska avgifterna beräknas så att verksamhetens intäkter täcker en 

viss bestämd del av de långsiktiga kostnaderna. Exempel på bestämda ekonomiskt mål är ”full 

kostnadstäckning” och att ”avgifterna ska täcka de direkta kostnaderna”.  

För obestämda ekonomiska mål gäller att intäkterna ska täcka en obestämd del av kostnaderna, 

det är alltså inte specificerat hur stor del eller vilken del av verksamhetens kostnader som ska 

täckas av avgifterna. Ett exempel på ett obestämt ekonomiskt mål är ”avgiftsintäkterna ska bidra till 

att täcka kostnaderna”. 

Om den avgiftsfinansierade verksamheten saknar krav på full kostnadstäckning är det vanligast är 

att myndigheter har ett obestämt ekonomiskt mål. Det framgår av ESV:s kartläggning i rapporten 

(ESV 2020:58) ”Utvecklad styrning och uppföljning i staten”. 

ESV:s kartläggning visar också att det finns en förhållandevis stor variation i hur de ekonomiska 

målen är formulerade, och att flera formuleringar är unika för en viss verksamhet. Några 

ekonomiska mål är betydligt vanligare än andra, och för dessa finns det en viss variation där 

 
8 Artikel 74 i EU:s växtskyddsmedelsförordning. 
9 Artikel 80 i EU:s biocidförordning. 
10 Riksrevisorns årliga rapport 2020 
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skrivelsen inte är identisk men innebörden densamma. Exempel på formuleringar då det 

ekonomiska målet är obestämt är ”avgiftsintäkterna ska bidra till kostnaderna”, ”upp till full 

kostnadstäckning”, ”utan krav på full kostnadstäckning”. 

Det finns exempel på bestämda ekonomiska mål då verksamheten saknar krav på full 

kostnadstäckning. De bestämda målen skiljer sig också åt mellan myndigheter, emellanåt är de 

formulerade så att det är specificerat vilka kostnader avgiften ska täcka. Alternativt uppgår 

kostnadstäckningen till en procentuell andel av antingen en fast avgift eller av vissa specificerade 

kostnader. 

ESV:s kartläggning visar också att uppföljningen av såväl bestämda som obestämda mål varierar. 

För verksamheter med bestämda ekonomiska mål redovisas som minst intäkter och kostnader för 

de avgiftsbelagda verksamheterna. För verksamheter med obestämda ekonomiska mål kan ESV 

konstatera att redovisningen varierar. Det finns verksamheter där myndigheterna enbart redovisar 

intäkter, där de förutom intäkter även redovisar kostnader och där de utöver intäkter och 

kostnader även redovisar ackumulerade resultat. 

7.5.4 Summering och slutsats avseende ekonomiskt mål  

I delrapporteringen lämnades förslag om ett annat ekonomiskt mål än full kostnadstäckning 

gällande bekämpningsmedelsfinansierad verksamhet. En höjning av ansökningsavgifterna till en 

nivå som skulle ge full kostnadstäckning för alla ärendetyper bedöms inte vara möjlig eftersom 

det skulle utgöra inträdeshinder för bekämpningsmedel på den svenska marknaden och att vi i 

uppdraget bland annat ska ta särskild hänsyn tas till både konkurrenskraften i enlighet med 

regeringens livsmedelsstrategi och behovet av en god tillgång till växtskyddsmedel. Att minska 

verksamhetens kostnader bedöms inte heller som en rimlig åtgärd då det bland annat skulle 

försvåra för myndigheten att uppnå de lagstadgade kraven gällande handläggningstider i 

prövningsärenden. 

Det lämpligaste alternativet utifrån rådande förutsättningar är att delvis gå vidare med det 

alternativ som förordades i delrapporteringen. Kemikalieinspektionen anser att det finns 

förutsättningar att uppnå full kostnadstäckning i den avgiftsfinansierade 

växtskyddsmedelsverksamheten, men att det bör råda ett annat ekonomiskt mål än det om full 

kostnadstäckning för biocidverksamheten. Inom biocidområdet finns ett antal samhällsviktiga 

produkttyper som olika delar av samhället är beroende av. Ett exempel är desinfektionsmedel 

som har viktiga funktioner både inom vård och omsorg och i vattenrening. Höga 

ansökningsavgifter skulle kunna ge en hämmande effekt på tillgängliggörandet av samhällsviktiga 

biocidprodukter, vilket är en oönskad konsekvens för samhället i stort. 

Kemikalieinspektionens förslag till nytt ekonomiskt mål för den avgiftsfinansierade 

biocidverksamheten är att ”avgiftsintäkterna ska bidra till kostnaderna”. Vi föreslår att det ekonomiska 

målet om full kostnadstäckning kvarstår för den avgiftsfinansierade 

växtskyddsmedelsverksamheten. 

Kemikalieinspektionen förordar att det ekonomiska målet för biocidverksamheten är obestämt 

och att myndigheten fortsätter att redovisa intäkter och kostnader årligen. 

7.6 Principer för bekämpningsmedelsavgifterna 
Bakgrunden till principerna i nuvarande avgiftsförordning och den ekonomiska styrningen för 

bekämpningsmedelsfinansierad verksamhet redovisas i Ekonomistyrningsverkets rapport 

(2003:11) Avgiftssystem för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel. I rapporten sammanfattar ESV tre 

övergripande krav och önskemål avseende konstruktionen av avgiftssystem för 

bekämpningsmedel: 
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• Avgifter som betalas ska medföra en direkt motprestation. En avgift är en ersättning som 

betalas för en specifik vara eller tjänst som staten tillhandahåller och som utgör en 

motprestation till skillnad från skatt som endast är en inbetalning till det allmänna utan 

direkt motprestation. Det ska finns ett tydligt och direkt samband mellan avgiften och 

den prestation som man betalar för. Det innebär att ansökningsavgifterna bör motsvara 

kostnaderna för arbetet med prövningen.  

• Ansökningsavgifterna ska inte vara så höga att verksamheten hämmas, med avseende på 

till exempel möjligheterna för nya bättre bekämpningsmedel att introduceras på den 

svenska marknaden. 

• Avgiftskonstruktionen bör inte snedvrida eller hämma konkurrensen på en marknad. 

Höga ansökningsavgifter kan förhindra att nya företag (i synnerhet små företag) eller 

produkter kommer in på marknaden. 

7.6.1 Andra överväganden 

Andra relevanta faktorer som är tänkbara att vägas in i beslut om avgiftsnivåer är företagens 

betalningskapacitet samt nationella miljömål och strategier. Hänsyn till miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö, EU:s gröna giv och den svenska livsmedelsstrategin är exempel på hänsyn som har beaktats 

i förslagen på nya avgifter.  

7.7 Kostnader för tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning 
av bekämpningsmedel  

Tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning finansieras av årsavgifter som tas ut av 

bekämpningsmedelsföretag med godkända produkter på den svenska marknaden.  

Kostnaderna för den bekämpningsmedelsfinansierade verksamheten delas upp i verksamheter 

relaterade till växtskyddsmedel respektive biocidprodukter.  

I underlaget redovisas det tidigare utfallet av jämförbar verksamhet. På grund av den förändrade 

definitionen av vilken tillsyn som kan avgiftsfinansieras11 är det tidigare utfall som presenteras här 

inte direkt jämförbart med utfall som redovisats i årsredovisningar. Jämförelse görs i stället med 

likvärdig verksamhet där generellt stöd till företag och tillsynsvägledning är exkluderat. Utfallet 

redovisas som ett genomsnitt från perioden 2018–2020. 

I underlaget redovisas även de prognostiserade behoven för perioden 2023–2027. 

Kemikalieinspektionen har gjort bedömningen av behov utifrån myndighetens uppdrag och 

omvärldsbevakning inom respektive verksamhetsområde.  

De prognostiserade behoven utgår från en timkostnad på 575 kr med ett kostnadspåslag på 100 

procent för indirekta overheadkostnader som lokalkostnad, myndighetens ledning, administrativt 

stöd och IT-tjänster.  

7.7.1 Växtskyddsmedelsverksamhet 

Nedan redovisas prognostiserade kostnader för avgiftsfinansierad tillsyn, stöd till företag och 

registerhållning inom växtskyddsmedelsområdet. Dessa verksamheter finansieras av årsavgifter 

som tas ut av de företag som har godkända bekämpningsmedel på den svenska marknaden. 

7.7.1.1 Avgiftsfinansierad tillsyn av växtskyddsmedel  
Tillsyn av växtskyddsmedel utförs med stöd av miljöbalken och kontrollförordningen och berörs 
inte av marknadskontrollförordningen. 

 
11 Prop. 2019/20:137 Förbättrad tillsyn på miljöområdet 
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Tabellen nedan beskriver våra skattade behov för 2023–2027. Summan av de delar som ingår i 
avgiftsfinansierad tillsyn kan jämföras mot ett tidigare genomsnittsutfall på 2 700 tkr per år för 
perioden 2018–2020. 

Tabell 8. Avgiftsfinansierade kostnader tillsyn växtskyddsmedel (tkr) 

Kostnader 
tillsynsverksamhet 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Genomsnitt 
behov per år 
2023–2027 

Tillsyn EU-samverkan 240 240 240 240 240 
 

240 

Operativ tillsyn  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Metodutveckling och 
digitalisering  

800 800 400 400 400 560 

Summa 4 040 4 040 3 640 3 640 3 640 3 800 

 

Behovet av tillsyn stödjer sig bland annat på myndighetens redovisade behovsutredning, 

Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–202212. Kostnaderna som är angivna där inkluderar inte 

myndighetens indirekta overheadkostnader och är därför inte direkt jämförbara. Behovet grundar 

sig på en genomsnittlig tillsynsfrekvens på vart tredje år.  

Kemikalieinspektionens behovsanalys utgår från ökade krav på myndigheten i och med att 

kontroll av växtskyddsmedel numera ska ingå i Sveriges nationella kontrollplan för 

livsmedelskedjan. Detta innebär ökad samverkan mellan de myndigheter som har uppdrag att 

verka för en hållbar livsmedelskedja och deltagande i ett flertal arbetsgrupper. Därtill kommer 

ökad samverkan med Tullverket och EU:s medlemsländer för att stoppa illegala växtskyddsmedel 

som exempelvis förs in via e-handel. Vi ser också att EU-kommissionens återrapporteringskrav 

ökar.  

För hela tillsynsområdet finns behov av att samordna stora mängder data för att erhålla en 

effektiv tillsynsprocess, både när det gäller urval inför inspektionsinsatser och sammanställning av 

statistik inför EU-rapporteringar. Vi ser därför en ökad kostnad för metodutveckling och 

digitalisering de närmaste åren. Det ökade behovet av resurser beror framför allt på ett ökat 

behov av digitalisering.  

Kemikalieinspektionens bedömning är att behovet av resurser för att bedriva tillsyn kopplat till 

växtskyddsmedel är 40 procent högre jämfört med dagens nivåer. 

7.7.1.2 Avgiftsfinansierat stöd till växtskyddsmedelsföretag  
Direkt stöd till enskilda växtskyddsmedelsföretag ges genom Kemikalieinspektionens frågetjänst 

som svarar på drygt 600 frågor om växtskyddsmedel och gällande lagstiftning varje år. 

Tabellen nedan beskriver våra skattade behov för 2023–2027. Summan av de delar som ingår i 
avgiftsfinansierat stöd till företag kan jämföras mot ett tidigare genomsnittutfall på 840 tkr per år 
för perioden 2018–2020. 

Tabell 9. Avgiftsfinansierade kostnader direkt stöd till växtskyddsmedelsföretag (tkr) 

Kostnader stöd till 
företag 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
genomsnitt 
per år 

 
12 Tillsynsrapport 2/20 Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–2022 
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(2023–
2027) 

Frågetjänst 1 000  1 100 1 100 1 100 1 200 1 100 

Metodutveckling 50 50 50 50 50 50 

Förvaltning och utveckling 
av frågeverktyget 

50 50 50 50 50 50 

Summa 1 100 1 200 1 200 1 200 1 300 1 200 

 

Kemikalieinspektionens Frågetjänst ”Fråga Kemikalieinspektionen” ger företag råd och 

information om gällande och nya regler. Den hanterar frågor från företag som är berörda av 

regler som omfattar växtskyddsmedel. För växtskyddsmedelsområdet har antal frågor ökat 

kontinuerligt från 283 frågor år 2015 till 610 frågor år 2020. Vi har sett en fortsatt ökning av 

antalet frågor under 2021.  

Resursåtgången för att hantera frågor är en följd av antal frågor samt hur svåra frågorna är. Vi 

tycker oss se att frågorna på senare år blivit mer komplexa och därmed även mer resurskrävande. 

En anledning kan vara att frågorna blir mer komplexa i takt med att 

växtskyddsmedelslagstiftningen och EU:s vägledningar utvecklas och förändras.  

Bedömningen är att behovet av resurser för att ge direkt stöd till företag är 40 procent högre 

jämfört med dagens nivåer. 

7.7.1.3 Avgiftsfinansierad registerhållning växtskyddsmedel 
I Sverige registreras alla bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen prövat och godkänt i 

myndighetens bekämpningsmedelsregister. Genom registret håller myndigheten beslut ordnade 

och kan erbjuda allmänheten, andra myndigheter och tillsynsorgan elektronisk information över 

godkända och återkallade bekämpningsmedel. I registret finns bland annat uppgifter om 

innehavaren och om produkternas godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de 

får användas och vilka verksamma ämnen de innehåller. 

Registret används även för att ta fram underlag till statistik om bekämpningsmedel till SCB och 

det europeiska statistikkontoret Eurostat. I kostnaderna för registret ingår förvaltning och 

vidareutveckling.  

Tabellen nedan beskriver våra skattade behov för 2023–2027. Summan av de delar som ingår i 
avgiftsfinansierad registerhållning kan jämföras mot ett tidigare genomsnittutfall på 1 200 tkr för 
perioden 2018–2020. 

Tabell 10. Kostnader registerhållning växtskyddsmedel (tkr) 

Kostnader 
registerhållning 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
genomsnitt per 
år (2023–2027) 

Förvaltning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Utveckling 800 600 600 600 600 640 

Summa 2 800 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 

 

Att kostnaden för registerhållning mer än fördubblas jämfört med tidigare utfall beror på att 

bekämpningsmedelsregistret tidigare finansierades genom skatt till 50 procent. 

Kemikalieinspektionen föreslår att registret i fortsättningen ska ha full finansiering från avgifter, i 

likhet med produktregistret som har fullt finansiering via kemikalieavgifterna. 

Utvecklingskostnaderna är prognostiserade att bli något högre under 2023 på grund av riktade 
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insatser för att öka tillgängligheten av data ur registret. Sammantaget gör det att det blir 

fördubblade kostnader i den avgiftsfinansierade verksamheten som avser registerhållning. 

7.7.1.4 Totala kostnader för avgiftsfinansierad tillsyn, direkt stöd till företag och 
registerhållning 

Nedan redovisas de totala prognostiserade kostnaderna för avgiftsfinansierad tillsyn, direkt stöd 

till företag och registerhållning inom växtskyddsmedelsområdet. 

Tabell 11. Avgiftsfinansierade kostnader växtskyddsmedelsverksamhet (tkr) 

Kostnader övrig 
verksamhet 

Tidigare 
utfall 
(genomsnitt 
per år 2018–
2020) 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
genomsnitt 
per år 
(2023–
2027) 

Tillsyn 2 700 4 100 4 100 3 600 3 600 3 600 3 800 

Direkt stöd till företag 840 1 100 1 200 1 200 1 200 1 300 1 200 

Registerhållning 1 200 2 900 2 800 2 600 2 600 2 600 2 700 

Summa 4 700 8 100 8 100 7 400 7 400 7 500 7 700 

 

Kemikalieinspektionen bedömer att det kommande behovet av resurser till tillsyn av 

växtskyddsmedelsföretag, stöd till växtskyddsmedelsföretag och registerhållning är runt 60 

procent högre i jämförelse med utfallet för perioden 2018–2020. 

7.7.2 Biocidproduktverksamhet 

Nedan redovisas prognostiserade kostnader för avgiftsfinansierad marknadskontroll och annan 

tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning inom biocidområdet. Dessa verksamheter 

finansieras av årsavgifter som tas ut av bekämpningsmedelsföretagen och baseras på 

försäljningsvärdet av biocidprodukter i Sverige. 

7.7.2.1 Avgiftsfinansierad marknadskontroll och annan tillsyn av biocidprodukter 
Tillsyn av biocidprodukter regleras i miljöbalken samt i marknadskontrollförordningen sedan juli 

2021. 

Tabellen nedan beskriver våra skattade behov för 2023–2027. Summan av de delar som ingår i 
avgiftsfinansierad tillsyn av biocidprodukter kan jämföras mot ett tidigare genomsnittutfall på 
2 700 tkr för perioden 2018–2020. 

Tabell 12. Avgiftsfinansierade kostnader tillsyn biocidprodukter (tkr) 

Kostnader tillsyn 
biocidprodukter 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
genomsnitt 
per år 
(2023–
2027) 

Tillsyn EU-samverkan 800 800 800 800 800 800 

Operativ marknadskontroll 
och annan tillsyn  

3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Metodutveckling och 
digitalisering  

700 600 400 400 400 500 

Summa 5 200 5 200 4 800 4 800 4 800 4 900 
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Behovet av marknadskontroll och annan tillsyn stödjer sig bland annat på myndighetens 

redovisade behovsutredning, Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–202213. Kostnaderna som är 

angivna där inkluderar inte myndighetens overheadkostnader och är därför inte jämförbara. 

Kemikalieinspektionen ser ett utökat behov av marknadskontroll och annan tillsyn av 

biocidprodukter. Behovet av Kemikalieinspektionens tillsyn påverkas av faktorer såsom att 

produktomsättningen ökar och allt fler biocidprodukter prövas. Kemikalieinspektionens tillsyn av 

de företag som släpper ut otillåtna medel på marknaden samt analyser av innehållet i 

desinfektionsmedel visar att det behövs fler analyser av innehåll på biocidprodukter som säljs till 

på svenska marknaden. Nya handelsmönster och en ökad e-handel medför ett mer komplext 

tillsynsarbete och behov av ökat samarbete med Tullverket. 

I vårt tillsynsarbete ser vi dessutom att många företag har ett reaktivt angreppssätt och framför 

allt agerar på påtalade brister. Erfarenheter från tillsynen visar att vi, i många fall, inte uppnår 

varaktig lagefterlevnad hos företagen med dagens tillsynsfrekvens. Behovsbedömningen utgår 

från en genomsnittlig tillsynsfrekvens på i snitt var tredje år för att vidmakthålla en bestående 

effekt av tillsynen hos företagen. 

Det finns därutöver behov av att identifiera företag som inte är anmälda till produktregistret samt 

att följa upp inkommande ärenden om misstänkta brister såsom tips från allmänhet, företag och 

andra myndigheter. 

EU-samarbetet sker till stor del genom olika arbetsgrupper och omfattar gemensamma 

tillsynsprojekt, utbildning för inspektörer samt bedömning av tillsynsbarhet för nya 

begränsningar. Genom ett större engagemang kan Sverige bidra med viktig kunskap och därmed 

bidra till en mer likvärdig tillsyn och marknadskontroll inom EU. 

För hela tillsynsområdet finns behov av att samordna stora mängder data för att erhålla en 

effektiv tillsynsprocess, både när det gäller urval inför inspektionsinsatser och sammanställning av 

statistik inför EU-rapporteringar. Vi ser därför ökade resursbehov och ökade kostnader för 

metodutveckling och digitalisering de närmaste åren. 

Kemikalieinspektionen bedömer att det ökade behovet av tillsyn och marknadskontroll kopplat 

till biocidprodukter innebär en kostnadsökning på 80 procent jämfört med idag. 

7.7.2.2 Avgiftsfinansierat stöd till biocidproduktföretag 
Stöd till enskilda biocidproduktföretag ges genom Kemikalieinspektionens frågetjänst som svarar 

på runt 1 500 frågor om biocidprodukter varje år. En liten andel av dessa frågor rör 

biocidbehandlade varor som inte avgiftsfinansieras och därför inte är medräknat här. 

Tabellen nedan beskriver våra skattade behov för 2023–2027. Summan av de delar som ingår i 
avgiftsfinansierat stöd till biocidproduktföretag kan jämföras mot ett tidigare genomsnittsutfall på 
2 000 tkr för perioden 2018–2020. 

Tabell 13. Avgiftsfinansierade kostnader direkt stöd till biocidföretag (tkr) 

Prognostiserade 
kostnader stöd till 
företag 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
genomsnitt 
per år 
(2023–
2027) 

Frågetjänst 2 300 2 300 2 400 2 400 2 400 2 400 

Metodutveckling 50 50 50 50 50 50 

 
13 Tillsynsrapport 2/20 Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–2022 
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Förvaltning och utveckling 
av frågeverktyget 

50 50 50 50 50 50 

Summa 2 400 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500 

 

Som tidigare nämnts ger Kemikalieinspektionens Frågetjänst ”Fråga Kemikalieinspektionen” råd 

och information till företag om gällande och nya regler. Idag gäller både nationella regler och 

EU:s biocidförordning. Kraven på produktgodkännande är omfattande vilket gör att företag som 

ansöker om godkännande behöver mycket stöd i att förstå och följa reglerna. Dessa förändringar 

i regelverket innebär att behovet av stöd till företagen ökar successivt under perioden. För 

biocidområdet har antal frågor ökat kontinuerligt från 939 frågor år 2015 till 2 114 frågor år 2020. 

Under 2021 kan vi konstatera ett fortsatt högt tryck avseende behovet av stöd kring regelverken 

inom biocidområdet. Kemikalieinspektionen bedömer att det finns ett extra stort behov av stöd 

till framför allt små och medelstora företag för att stärka kunskapen om lagstiftningen. 

Bedömningen är att behovet av resurser för att ge stöd till företag är 25 procent högre jämfört 

med dagens nivåer. 

7.7.2.3 Avgiftsfinansierad registerhållning biocidprodukter 
I Sverige registreras alla bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen prövat och godkänt i 

myndighetens bekämpningsmedelsregister. Genom registret håller myndigheten beslut ordnade 

och kan erbjuda allmänheten elektronisk information över godkända och återkallade 

bekämpningsmedel. I registret finns bland annat uppgifter om innehavaren och om produkternas 

godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de får användas och vilka verksamma 

ämnen de innehåller. 

Registret används även för att ta fram underlag till statistik om bekämpningsmedel till SCB och 

det europeiska statistikkontoret Eurostat. I kostnaderna för registret ingår förvaltning och 

vidareutveckling. 

Tabellen nedan beskriver våra skattade behov för 2023–2027. Summan av de delar som ingår i 
avgiftsfinansierad registerhållning kan jämföras mot ett tidigare genomsnittutfall på 1 200 tkr för 
perioden 2018–2020. 

Tabell 14. Kostnader registerhållning biocidprodukter (tkr) 

Kostnader 
registerhållning 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
genomsnitt 
per år 
(2023–
2027) 

Förvaltning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Utveckling 900 800 600 600 600 700 

Summa 2 900 2 800 2 600 2 600 2 600 2 700 

 

Att kostnaderna mer än fördubblas beror på att bekämpningsmedelsregistret tidigare 

finansierades till 50 procent genom skatt. Kemikalieinspektionen föreslår att registret i 

fortsättningen ska ha full finansiering från avgifter, i likhet med produktregistret som är fullt 

finansierat via kemikalieavgifterna. Utvecklingskostnaderna är prognostiserade att bli något högre 

än tidigare på grund av en riktad insats för att kunna inkludera de biocidprodukter som är 

godkända genom förenklat förfarande via den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). 

Sammantaget gör det att det blir drygt 120 procent högre kostnader i den avgiftsfinansierade 

verksamheten som avser registerhållning. 
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7.7.2.4 Totala kostnader för avgiftsfinansierad tillsyn, direkt stöd till företag och 
registerhållning 

Nedan redovisas de totala prognostiserade kostnaderna för avgiftsfinansierad tillsyn, direkt stöd 

till företag och registerhållning inom biocidområdet. 

Tabell 15. Avgiftsfinansierade kostnader för tillsyn, marknadskontroll, direkt stöd till företag och registerhållning, 

biocidproduktverksamhet (tkr) 

Kostnader övrig 
verksamhet 

Tidigare 
utfall 
(genomsnitt 
per år 2018–
2020) 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Behov 
2026 

Behov 
2027 

Behov 
genomsnitt 
per år 
(2023–
2027) 

Marknadskontroll och 
annan tillsyn 

2 700 5 100 5 000 4 800 4 800 4 800 4 900 

Direkt stöd till företag 2 000 2 400 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500 

Registerhållning 1 200 2 900 2 800 2 600 2 600 2 600 2 700 

Summa 5 900 10 400 10 200 9 900 9 900 9 900 10 100 

 

Kemikalieinspektionen bedömer att det kommande behovet av resurser till tillsyn av 

biocidproduktföretag, direkt stöd till biocidproduktföretag och registerhållning är runt 70 procent 

högre i jämförelse med utfallet för perioden 2018–2020. 

7.8 Kostnader för prövning av bekämpningsmedel 
Kemikalieinspektionen har ansvaret att pröva ansökningar om godkännande att få sälja och 

använda bekämpningsmedel i Sverige. Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en 

biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel beroende på vilket användningsområde det har. Syftet 

med prövningen är att säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för 

miljön. Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att 

djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på till exempel grödor, egendom eller skadar 

människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada 

på människors eller djurs hälsa och på miljön. Bekämpningsmedel prövas för att säkerställa att de 

uppfyller kraven i lagstiftningen och att användning av medlet kan ske på ett sätt som inte orsakar 

negativ påverkan på människor, djur eller miljön. 

Flera myndigheter samarbetar i prövningen av bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen 

bedömer hälso- och miljörisker samt fysikaliska och kemiska egenskaper. Livsmedelsverket gör 

en bedömning av resthalter i livsmedel och Jordbruksverket bedömer om växtskyddsmedel är 

effektiva för det tänkta användningsområdet. I prövningen av biocidprodukter gör 

Kemikalieinspektionen en bedömning av produkternas effektivitet.  

Kostnaderna för prövningen finansieras delvis genom ansökningsavgifter som tas ut i samband 

med att en ansökan inkommer till myndigheten. För att inte utgöra för stora hinder för 

marknadstillträde så är ansökningsavgifterna inte satta för att generera full kostnadstäckning för 

prövningen utan delar täcks även av årsavgifter baserat på senare försäljningsvärde av medlen. 

7.8.1 Kostnader för prövning av växtskyddsmedel 

Växtskyddsmedel är en typ av bekämpningsmedel som i huvudsak används för att skydda växter 

och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. 
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I växtskyddsmedelsförordningen anges att syftet med prövningen av växtskyddsmedel är att 

säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön, att förbättra 

den inre marknadens funktionssätt och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen. 

Prövningen av produktgodkännande styrs av växtskyddsmedelsförordningen. Medlemsstaterna 

samarbetar kring produktgodkännanden inom fastställda zoner. Sverige är med i den norra zonen 

och samarbetar med länderna i Norden och Baltikum. 

Kemikalieinspektionen prövar och utvärderar ansökningar gällande risker för hälsa och miljö 

respektive fysikaliska och kemiska egenskaper. 

Jordbruksverket prövar växtskyddsmedels effektivitet, selektivitet och resistensegenskaper, det 

vill säga hur växtskyddsmedlen fungerar i fält. Jordbruksverket ansvarar även för att bedöma om 

jordbruksförhållanden är överensstämmande mellan olika länder samt för att göra jämförande 

bedömningar i växtskyddsmedel som innehåller kandidatämnen för substitution, det vill säga 

verksamma ämnen som ska ersättas med alternativ om det är möjligt. 

Växtskyddsmedel används bland annat i odling av spannmål, frukt och grönsaker. Ifall den tänkta 

användningen kan ge upphov till resthalter i livsmedel utvärderar Livsmedelsverket 

växtskyddsmedlets användning och bedömer om det finns risk för överskridande av maximala 

resthaltsnivåer och därmed risk för konsumenternas hälsa. Livsmedelsverket utvärderar även de 

analysmetoder som används vid mätning och kontroll av resthalter i livsmedel och foder. 

7.8.1.1 Kostnader och kostnadstäckningsgrad för prövning av växtskyddsmedel 
Avgiftsfinansierade kostnader 
Beskrivningen av kostnad delas in i direkt prövningsverksamhet och direkt stödverksamhet. 

Direkt prövningsverksamhet inkluderar handläggning av bekämpningsmedelsärenden. De större 

prövningsärendena har en egen verksamhetskod medan mindre omfattande ärenden har en 

gemensam verksamhetskod. Direkt stödverksamhet omfattar bland annat handläggningsstöd, 

ärendeplanering, juriststöd, företagsmöten och förbättringsarbete. Kostnaden för den direkta 

stödverksamheten hanteras som påslag på den direkta prövningsverksamheten. För 

Kemikalieinspektionen ger de direkta stödkostnaderna ett påslag på ungefär 80 procent. Samma 

siffra för Livsmedelsverket samt Jordbruksverket ligger på mellan 20 och 35 procent.  

Kostnadsutfallet avseende direkt prövningsverksamhet respektive direkt stödverksamhet beskrivs 

som ett medelvärde av kostnaden under perioden 2016–2020.  

Kostnaden för direkt prövnings- och stödverksamhet har även ett påslag för indirekta kostnader, 

det vill säga overheadkostnader. I de indirekta kostnaderna ingår bland annat kostnader för 

lokaler, IT-utrustning samt myndighetens centrala stöd från de olika sekretariaten. För 

Kemikalieinspektionen ger de indirekta kostnaderna ett påslag på drygt 100 procent. Även 

kostnader redovisade från Livsmedelsverket och Jordbruksverket inkluderar ett påslag för 

overheadkostnader. 

Kostnadstäckningsgraden beskrivs som kvoten mellan den totala intäkten och den totala 

kostnaden. Den totala intäkten kommer från både ansökningsavgifter och årsavgifter. Den totala 

kostnaden kommer direkt prövnings- och stödverksamhet inklusive påslag för indirekta 

kostnader. 

Tabell 16. Avgiftsfinansierade genomsnittliga kostnader och intäkter i prövningen av växtskyddsmedel 2016–2020 

(tkr). 
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Typ av verksamhet Årlig kostnad 
för prövnings- 
och stöd-
verksamhet 

Årlig intäkt från 
ansökningsavgift 

Årlig 
intäkt 
från 
årsavgift 

Årlig 
summa 
avgifter 

Kostnadstäcknings-
grad (procent) 

Prövning av 
växtskyddsmedel 
Kemikalieinspektionen 

30 900 9000 21 200 30 200 98 % 

 

Den årliga kostnaden för den avgiftsfinansierade prövningen av växtskyddsmedel uppgår i 

genomsnitt till 30 900 tkr. Den intäkt som tas in för prövningen uppgår i genomsnitt till 

30 200 tkr. Den totala kostnadstäckningsgraden för den avgiftsfinansierade 

växtskyddsmedelsverksamheten uppgår till 98 procent. Fram till mitten 2019 genererades i 

genomsnitt ett årligt underskott om 720 tkr. Under 2019 fattades ett beslut om att ändra 

avgiftsförordningen för bekämpningsmedel och undanta ärendekategorin utvidgat 

produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) från kravet på full 

kostnadstäckning. Efter det råder i princip balans i den avgiftsfinansierade 

växtskyddsmedelsverksamheten. 

I genomsnitt täcker ansökningsavgifterna en tredjedel av kostnaden och årsavgifterna täcker 70 

procent av kostnaden. Om man jämför kostnadstäckningsgrad för de olika ärendekategorierna 

varierar denna vilket redovisas i avsnitt 7.10. 

Kostnaderna för de delar av prövningen som sker hos Jordbruksverket och Livsmedelsverket har 

de senaste åren uppgått till runt fyra miljoner kronor. Detta finansieras via 

Kemikalieinspektionens anslag och är inskrivet i regleringsbrevet. Kemikalieinspektionen tar ut 

tilläggsavgifter för verkens prövningsarbete. Grunden är att tilläggsavgifterna ska ge full 

kostnadstäckning. I praktiken får verken full finansiering för hela sin arbetsinsats även om full 

kostnadstäckning från tilläggsavgifterna inte skulle uppnås. Ett eventuellt underskott belastar 

Kemikalieinspektionen. 

Skattefinansierade kostnader 
Inom Kemikalieinspektionens prövningsverksamhet finns det arbetsuppgifter som inte 

finansieras genom bekämpningsmedelsavgifter. Kostnaderna för dessa arbetsuppgifter ingår inte i 

avgiftsunderlaget men behöver fortsatt finansiering från myndighetens anslag.  

Kostnadsutfallet avseende skattefinansierad prövningsnära verksamhet beskrivs som ett 

genomsnitt av kostnaden under perioden 2017–2020.  

Tabell 17. Skattefinansierade kostnader i prövningsnära verksamhet, växtskyddsmedel 2017–2020 (tkr). 

Typ av verksamhet Årlig kostnad i genomsnitt 
(tkr) 

Prövningsnära verksamhet som inte kan avgiftsfinansieras, växtskyddsmedel 4 700 

 

De verksamheter som inte ingår i avgiftsunderlaget och behöver fortsatt finansiering genom skatt 

är bland annat normerande verksamhet, närvaro i olika arbetsgrupper inom EU-samarbetet, 

harmonisering och samarbete inom norra zonen, omvärldsbevakning, föreskriftsarbete och 

handläggning av vissa ärenden som Kemikalieinspektionen startar för att anpassa, ompröva eller 

återkalla produktgodkännanden. Den årliga kostnaden för dessa verksamheter är strax under fem 

miljoner kronor.  
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7.8.2 Kostnader för prövning av biocidprodukter 

Biocidprodukter används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. De 

bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter. Biocidprodukter 

kan till exempel vara desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgifter eller 

båtbottenfärger. Biocidprodukter som verkar på ett fysiskt eller mekaniskt sätt omfattas inte av 

reglerna för biocidprodukter. En mekanisk råttfälla är ett exempel på en sådan produkt. 

Kemikalieinspektionen prövar ansökningar om produktgodkännande enligt gällande regelverk. 

Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är under utvärdering i EU:s granskningsprogram, 

prövas ansökan om produktgodkännande enligt den svenska förordningen om 

bekämpningsmedel14. Om de verksamma ämnena i en biocidprodukt är nya eller redan godkända 

på EU-nivå, prövas ansökan om produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning. Den EU-

gemensamma förordningen och godkännandeprocessen för biocidprodukter bygger på att 

produkter i huvudregel ska godkännas med samma villkor i samtliga medlemsländer inom EU. 

Det innebär att medlemsländerna ska enas om både riskbedömningen och de villkor som är 

kopplade till beslutet innan Kemikalieinspektionen kan fatta beslut om nationella godkännanden. 

Vissa sorters biocidprodukter kan till exempel användas i djurstallar och lagerlokaler för att 

bekämpa olika skadeorganismer. I dessa fall kan biocidprodukter kan ge upphov till rester av 

bekämpningsmedel i kött, mjölk, ägg och andra typer av livsmedel. I de fall en biocidanvändning 

kan orsaka biocidrester i livsmedel prövar och utvärderar också Livsmedelsverket delar av 

ansökan. 

7.8.2.1 Kostnader och kostnadstäckningsgrad för prövning av biocidprodukter 
Avgiftsfinansierade kostnader 
Beskrivningen av kostnad delas in i direkt prövningsverksamhet och direkt stödverksamhet.  

Direkt prövningsverksamhet inkluderar prövning av bekämpningsmedelsärenden. De större 

prövningsärendena har en egen verksamhetskod medan mindre omfattande ärenden har en 

gemensam verksamhetskod. Direkt stödverksamhet omfattar bland annat handläggningsstöd, 

ärendeplanering, juriststöd, företagsmöten och förbättringsarbete. Kostnaden för den direkta 

stödverksamheten hanteras som påslag på den direkta prövningsverksamheten. För 

Kemikalieinspektionen ger de direkta stödkostnaderna ett påslag på ungefär 80 procent. Samma 

siffra för Livsmedelsverket ligger på 20–30 procent. 

Kostnadsutfallet avseende direkt prövningsverksamhet respektive direkt stödverksamhet beskrivs 

som ett genomsnitt av kostnaden under perioden 2016–2020. 

Kostnaden för direkt prövnings- och stödverksamhet har även ett påslag för indirekta kostnader, 

overheadkostnader. I de indirekta kostnaderna ingår bland annat kostnader för lokaler, IT-

utrustning samt myndighetens centrala stöd från de olika sekretariaten. För 

Kemikalieinspektionen ger de indirekta kostnaderna ett påslag på drygt 100 procent. Även 

redovisningen från Livsmedelsverket inkluderar ett påslag för overheadkostnader. 

Kostnadstäckningsgraden beskrivs som kvoten mellan den totala intäkten och den totala 

kostnaden. Den totala intäkten kommer från både ansökningsavgifter och årsavgifter. Den totala 

kostnaden kommer från direkt prövnings- och stödverksamhet inklusive påslag för indirekta 

kostnader. 

Tabell 18. Avgiftsfinansierade genomsnittliga kostnader i prövningen av biocidprodukter 2016–2020 (tkr). 

 
14 Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 
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Ärendekategorier Årlig kostnad 
för prövnings- 
och 
stödverksamhet 

Årlig intäkt 
från 
ansöknings-
avgift 

Årlig intäkt 
från 
årsavgift 

Årlig summa 
avgifter 

Kostnads-
täckningsgrad 
(procent) 

Prövning av 
biocidprodukter 
Kemikalieinspektionen 

18 400 6 400 
 

7 000 13 400 73 % 

 

Den årliga kostnaden för den avgiftsfinansierade prövningen av biocidprodukter uppgår i 

genomsnitt till 18 400 tkr. Den intäkt som tas in för prövningen uppgår i genomsnitt till 

13 400 tkr under perioden 2016–2020. Den totala kostnadstäckningsgraden för den 

avgiftsfinansierade biocidproduktsprövningen uppgår till 73 procent (denna siffra utgår från att 

årsavgifterna täcker hela kostnaderna för övrig avgiftsfinansierad biocidverksamhet). I genomsnitt 

har ett årligt underskott om 5 000 tkr genererats. 

I genomsnitt täcker ansökningsavgifterna runt en tredjedel av kostnaden. Om man jämför 

kostnadstäckningsgrad för de olika ärendekategorierna varierar denna vilket redovisas i avsnitt 

7.10. Vissa ärendekategorier är kostnadsdrivande och har en kostnad som är avsevärt högre än 

ansökningsavgiften. Intäkten som genereras från årsavgifterna av biocidprodukter täcker en 

tredjedel av kostnaden och bidrar avsevärt lägre jämfört med årsavgifterna från växtskyddsmedel. 

Det beror på att det finns färre antal godkända biocidprodukter på svenska marknaden på grund 

av att EU:s biocidförordning ännu inte är fullt ut implementerad samt att försäljningsvärdet är 

lägre för många biocidprodukter. Prövningens kostnad i förhållande till intäkterna innebär att 

biocidproduktprövningen i dagsläget är underfinansierad och genererar ett underskott. 

Det är endast ett fåtal biocidärenden som hittills har föranlett prövning hos Livsmedelsverket. 

Kostnaderna för de delar som Livsmedelsverket hanterat har de senaste åren legat på ungefär 

35 000 kronor per år. På grund av att det saknas erfarenhet och kostnadsunderlag för vissa av 

dessa tilläggsavgifter föreslås endast mindre korrigeringar, se avsnitt 7.10. 

Orsaker till skillnader i kostnadstäckning mellan växtskydd och biocid 
Samtidigt som intäkterna är lägre inom biocidområdet finns det flera skäl, både externa och 

interna, till att just prövningen av biocidprodukter i dagsläget är mer kostnadsdrivande och har en 

lägre kostnadstäckningsgrad jämfört med prövningen av växtskyddsmedel. Biocidprodukterna 

består av många olika produkttyper och användningsområden, där medlemsstaterna ibland saknar 

erfarenhet av vissa typer av riskbedömningar. Det saknas ofta gemensamma 

vägledningsdokument som hade tjänat som stöd i att harmonisera bedömningarna inom EU. 

Samtidigt har företagen inom biocidområdet generellt sett mindre vana att hantera ansökningar 

enligt kraven i EU:s biocidförordning. Konsekvensen av detta är att produktprövningen blir mer 

tidkrävande eftersom sökande företag behöver mer vägledning och eftersom myndigheten har 

behov av att begära in kompletterande dokumentation då ansökningarna i större utsträckning är 

ofullständiga. Ärenden blir även mer tidskrävande utifrån att olika policyfrågor och 

ställningstaganden (rörande exempelvis riskbedömningar och användningsvillkor) behöver 

hanteras inom myndigheten samt att harmoniserande diskussioner mellan medlemsländer i EU är 

nödvändiga. 

Det krävs tid att hantera de EU-gemensamma processerna för prövning av biocidprodukter som i 

de flesta fall kräver enighet inom EU gällande effektivitetsbedömningar, riskbedömningar och 

riskhanteringsåtgärder. För växtskyddsmedel görs mycket av prövningen inom zoner vilket gör 

att det är färre länder som medverkar i de enskilda prövningarna. Inom norra zonen, som Sverige 

tillhör, har det harmoniserande arbetet och samarbetet kommit långt sedan 

växtskyddsmedelsförordningen började tillämpas under 2011. 
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Skattefinansierade kostnader 
Inom Kemikalieinspektionens prövningsverksamhet finns det arbetsuppgifter som inte 

finansieras genom bekämpningsmedelsavgifter. Kostnaderna för dessa arbetsuppgifter ingår inte i 

avgiftsunderlaget men behöver fortsatt finansiering från myndighetens anslag.  

Kostnadsutfallet avseende skattefinansierad prövningsnära verksamhet beskrivs som ett 

genomsnitt av kostnaden under perioden 2017–2020.  

Tabell 19. Skattefinansierade kostnader i prövningsnära verksamhet, biocidprodukter 2017–2020 (tkr). 

Typ av verksamhet Årlig kostnad (tkr) 

Prövningsnära verksamhet som inte kan avgiftsfinansieras, biocidprodukter 4 900 

 

De verksamheter som ingår i den verksamhet som behöver fortsatt finansiering genom skatt är 

bland annat normerande verksamhet, närvaro i olika arbetsgrupper inom EU-samarbetet, 

omvärldsbevakning, föreskriftsarbete och handläggning av så kallade initiativärenden. Den årliga 

kostnaden för dessa verksamheter är strax under 5 miljoner kronor. Kemikalieinspektionen gör 

bedömningen att dessa verksamheter kan bli mer kostnadskrävande under den nästkommande 

femårsperioden. Det beror framför allt på att implementeringen av EU:s biocidförordning skapar 

ett ökat behov av bland annat normerande verksamhet. 

7.9 Skäl till lägre kostnadstäckningsgrad för vissa 
prövningsärenden  

Bestämmelserna för ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel finns i 

förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. Grundprincipen vid avgiftssättning är att 

förorenaren betalar. Det kan dock finnas andra hänsyn att ta i avgiftssättningen. Att föreslå och 

ange skäl till en låg kostnadstäckningsgrad för vissa ansökningsavgifter är ett sätt att kunna ta 

hänsyn till den nationella Livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategin utgörs av en proposition15 och 

ett antal handlingsplaner16. Livsmedelsstrategin anger förutsättningarna för det fortsatta 

långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja mot slutåret 2030. Den nationella 

Livsmededelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig 

livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt 

som relevanta miljömål nås. Det innebär enligt propositionen större produktion för såväl 

inhemska som utländska marknader, högre tillväxt och sysselsättning i berörda näringar, ökad 

andel ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt bättre möjligheter för 

konsumenterna att göra medvetna val. 

Att subventionera vissa ansökningsavgifter och därmed prövningskostnaden är ett sätt att minska 

problemet med bristande tillgång till bekämpningsmedel för mindre användningsområden Det är 

också ett sätt att främja marknadstillträde och användning av bekämpningsmedel med lägre risker 

för hälsa och miljö. Vårt förslag om en subvention av vissa ärendetyper är alltså ett ekonomiskt 

styrmedel som syftar till att ytterligare stödja miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, EU:s gröna giv 

samt en hållbar användning av bekämpningsmedel och en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. 

Enligt växtskyddsmedelsförordningen och EU:s biocidförordningen framgår att avgifterna inom 

deras tillämpningsområden ska sättas till en nivå som i princip är tillräcklig för att täcka 

 
15 Regeringens proposition 2016/2017:104  
16 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, En livsmedelsstrategi för Sverige – 
fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Regeringens handlingsplan del 3 
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kostnaderna. Båda förordningarna medger dock undantag, vilket möjliggör att subventionera 

vissa avgifter. 

Vissa ansökningsavgifter för prövning av bekämpningsmedel har idag en låg 

kostnadstäckningsgrad. Prövningskostnaden finansieras till stor del av årsavgifter som baseras på 

värdet av försålda växtskyddsmedel. De växtskyddsmedel som vi föreslår ska omfattas av 

subvention generar sällan några betydande belopp i årsavgifter vilket gör att dessa 

ansökningstyper inte bär sina egna kostnader. Det är i stället avgiftskollektivet som helhet får ta 

ett ekonomiskt ansvar. Att avgiftskollektivet belastas med dessa kostnader går emot principen om 

att avgiften ska ge en tydlig motprestation tillbaka till den part som betalat. 

Kemikalieinspektionens förslag är därför att staten tar ett större och tydligare ekonomiskt ansvar 

för att subventionera ansökningsavgiften och prövningen av vissa typer av ansökningar. 

7.9.1 Växtskyddsmedel 

Ett skäl till att vi föreslår att vissa avgifter subventioneras av staten är att höga ansökningsavgifter 

i vissa fall kan utgöra hinder för att bedriva ett konkurrenskraftigt jordbruk respektive 

trädgårdsbruk. Dessa näringar har i vissa fall behov av att växtskyddsmedel för mindre 

användningsområden finns på den svenska marknaden. Ett annat skäl är en strävan att främja 

marknadstillträdet för växtskyddsmedel som innebär lägre risker för hälsa och miljö, det vill säga 

kemiska växtskyddsmedel med begränsad risk respektive biologiska medel.  

Enligt artikel 74 i växtskyddsmedelsförordningen ska avgifterna motsvara myndighetens faktiska 

kostnader för prövningsarbetet, utom om det är av allmänt intresse att minska avgifterna. 

Kemikalieinspektionen anser att det är av allmänintresse att i särskilda fall främja till exempel 

odling av trädgårdsgrödor så att näringen kan bedrivas på ett konkurrenskraftigt sätt. Att främja 

växtskyddsmedel som innebär lägre risker för hälsa och miljö bör också kunna betraktas vara av 

allmänt intresse. 

I livsmedelsstrategin framhålls dessutom betydelsen av att skatter och avgifter är ändamålsenliga 

för att stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja. 

I detta avsnitt ger Kemikalieinspektionen förslag på vilka typer av ansökningar som bör ha en viss 
subvention genom statliga medel och skäl till detta. Här redovisas också nuvarande avgifter. 
Nuvarande kostnadstäckningsgrad, förslag på nya avgiftsnivåer och konsekvensanalys hanteras i 
senare avsnitt.  

7.9.1.1 Produktgodkännande för växtskyddsmedel som används i grödor som 
odlas i liten omfattning eller som har ett mindre användningsområde  

För växtskyddsmedel som används på odling av arealmässigt små grödor och för 

växtskyddsmedel med mindre användningsområde finns två typer av ansökningsförfaranden, dels 

produktgodkännanden med liten odlingsareal, dels utvidgat produktgodkännande för mindre 

användningsområde (UPMA). Ansökningsavgifter för prövningar av UPMA har genom 

ändringar i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter undantagits från krav om full 

kostnadstäckning sedan den 14 juni 2019.  

Produktgodkännande för en liten odlingsareal  

I de fall användningen av ett bekämpningsmedel kommer att ske på en begränsad yta finns 

möjlighet att ansöka om produktgodkännande för en liten odlingsareal. Vid ansökningstillfället 

ska sökande visa att den sammanlagda odlingsarealen uppgår till högst 3 000 hektar. 

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden  
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Det finns möjlighet att inkomma med ansökan om att ett produktgodkännande utvidgas till att 

inkludera ytterligare mindre användningsområden än det ursprungliga produktgodkännandet. Det 

är inte bara innehavare av ett växtskyddsmedel som kan inkomma med en sådan ansökan utan 

även enskilda odlare respektive odlarorganisationer. Förutsättningar och krav på en ansökan om 

ett utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde framgår av artikel 51 i 

växtskyddsmedelsförordning. En medlemsstat kan bevilja ett utvidgat produktgodkännande om 

den avsedda användningen är av begränsad karaktär och om det utvidgade produktgodkännandet 

är av allmänt intresse inom den yrkesmässiga odlingen. 

Nuvarande avgift 
I förordningen om bekämpningsmedelsavgifter är följande avgifter fastställda avseende 

ansökningstyperna liten odlingsareal och utvidgat produktgodkännande för ett mindre 

användningsområde. 

Tabell 20. Nuvarande ansökningsavgifter för produktgodkännanden med liten odlingsareal och utvidgat 

produktgodkännande för mindre användning 

Ärendekategori Ärendetyp Regler i 
förordning 
(2013:63) 

Grundavgift (kr) Tilläggsavgift (kr) 

Nytt eller förnyat 
produktgodkännande 

Liten 
odlingsareal 

2 kap. 14 § 1 45 850  - 

Nytt eller förnyat 
produktgodkännande  

Liten 
odlingsareal 
genom 
ömsesidigt 
erkännande 

2 kap. 14 § 2 21 000  - 

Ändrat 
produktgodkännande 

Liten 
odlingsareal 

2 kap. 14 § 3 12 250  - 

Utvidgat 
produktgodkännande för 
ett mindre 
användningsområde 

 2 kap. 13 § 12 500 - 

 

Skäl till förslag om subventionerade avgifter 
Att ansökningsavgiften för godkännande av växtskyddsmedel med användningar på liten 

odlingsareal respektive utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA) 

subventioneras är viktigt för att säkerställa tillgången till växtskyddsmedel för mindre 

användningsområden användning på den svenska marknaden. 

De växtskyddsmedel och användningsområden som prövas i ärenden som rör användning på 

liten odlingsareal respektive UPMA avser nästan uteslutande grödor som odlas i liten omfattning 

eller där det sker en begränsad användning av växtskyddsmedel. Eftersom försäljningen av dessa 

medel är liten genererar produktgodkännandet sällan någon lönsamhet för innehavaren. I många 

fall utgör ansökningsavgiften endast en mindre del av kostnaderna som belastar företagen men då 

det gäller grödor som odlas i liten omfattning kan ansökningsavgiftens storlek vara av avgörande 

betydelse. I vissa fall kan marknaden vara så liten att kostnaderna för en ansökan inte är 

ekonomisk försvarbar. Ansökningar om UPMA kan inkomma från odlare och 

odlarorganisationer i syfte är att säkra att mindre odlingar kan bedrivas. Dessa parter är i hög grad 

beroende av ansökningsavgiftens storlek. En ansökningsavgift som ger full kostnadstäckning 

skulle i princip omöjliggöra att ansökningar inkommer från odlare eller odlarorganisationer. En 

ökning av ansökningsavgifterna skulle kunna få effekten att antal tillgängliga växtskyddsmedel för 
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mindre men nödvändiga användningar minskar. Det kan i förlängningen skapa ogynnsamma 

effekter för jord- och trädgårdsbruket och minska möjligheten att odla vissa grödor i Sverige. 

Gällande UPMA anger artikel 51.3 i växtskyddsmedelsförordningen att medlemsstaterna får vidta 

åtgärder för att underlätta eller uppmuntra inlämnandet av ansökningar om utvidgat 

produktgodkännande för mindre användningsområde. Beaktandesats 30 i 

växtskyddsmedelsförordning säger att särskilda bestämmelser bör fastställas för att säkerställa att 

diversifieringen inom jordbruk och trädgårdsodling inte äventyras av bristande tillgång på 

växtskyddsmedel. Ett sätt att uppmuntra inlämnandet av ansökningar om UPMA samt att öka 

tillgången på växtskyddsmedel för mindre användningsområden och främja en diversifierad 

odling är att staten fortsätter att subventionera dessa ansökningsavgifter. Särskild hänsyn bör 

även tas till att dessa typer av ansökningar är viktiga för möjligheten att bedriva en 

konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin. 

Redan idag saknas växtskyddsmedel för bekämpning av vissa skadegörare i mindre 

användningsområden. Höga ansökningsavgifter ökar risken att det uppstår brist på tillgängliga 

växtskyddsmedel. För vissa grödor inom trädgårdsodlingen kan det innebära att det saknas 

effektiva medel på marknaden. Om växtskyddsmedel för mindre användningsområden inte 

kommer ut på marknaden finns risken att ansökningar om nöddispenser ökar. Ett sätt att undvika 

nöddispenser är just möjligheten att ansöka om produktgodkännanden för UPMA med en 

subventionerad avgift. 

Att växtskyddsmedel för mindre användningsområden kan ges förutsättningar att beviljas inom 

ramen för ett ordinarie produktgodkännande är viktigt ur flera aspekter, både utifrån 

livsmedelsstrategin och att det ska finnas förutsättningar att bedriva ett konkurrenskraftigt 

jordbruk. Det är också viktigt att det finns möjlighet att bedriva odling med mindre vanliga 

grödor eftersom lantbrukare då ges förutsättningar att bedriva ett jordbruk med mer varierad 

växtföljd vilket kan minska risken för skadegörare och därmed behovet av växtskydd på lång sikt.  

7.9.1.2 Dispens från kravet på produktgodkännande 
Det finns olika typer av dispenser från kravet på ett produktgodkännande, dels nöddispens, dels 

dispens för forskning och utveckling. 

Nöddispens 

Syftet med nöddispensförfarandet är att det vid akut fara eller hot mot växtproduktionen eller 

ekosystemen ska vara möjligt att under en begränsad period tillgängliggöra ett effektivt 

växtskyddsmedel. En nöddispens kan ges för ett växtskyddsmedel som inte är produktgodkänt, 

men också för en gröda eller ett användningsområde som inte ingår i ett redan befintligt 

produktgodkännande. 

Artikel 53 i växtskyddsmedelsförordningen anger undantagsbestämmelser från krav på 

produktgodkännanden för växtskyddsmedel. Undantaget får tillämpas i nödsituationer och 

särskilda förutsättningar ska vara uppfyllda. EU:s medlemsstater kan, då förutsättningarna är 

uppfyllda, tillåta att ett växtskyddsmedel utan ordinarie produktgodkännande släpps ut på 

marknaden för begränsad och kontrollerad användning under högst 120 dagar. 

Kommissionen är tydliga med att artikel 53 endast ska tillämpas undantagsvis och begränsas till 

fall när det är en uppenbar fara för växtskyddet eller ekosystemen och som inte kan åtgärdas på 

något annat rimligt sätt. Tillämpningen av reglerna om dispens får inte äventyra syftet med 

förordningen, det vill säga att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa 

och för miljön. 

Dispens för forskning och utveckling 
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Det finns möjlighet att få dispens från kravet på produktgodkännande för forskning och 

utveckling. Av artikel 54 i växtskyddsmedelsförordning följer att en medlemsstat i särskilda fall 

får tillåta att ett växtskyddsmedel, som inte är godkänt eller som inte är godkänt för den avsedda 

användningen, får användas för att genomföra experiment och tester i forsknings- eller 

utvecklingssyfte. 

Nuvarande avgift  
I förordning om bekämpningsmedelsavgifter är följande avgifter fastställda avseende dispenser. 

Tabell 21. Nuvarande ansökningsavgifter för dispenser 

Ärendekategori Ärendetyp Regler i 
förordning 
(2013:63) 

Grundavgift (kr) Tilläggsavgift (kr) 

Dispens Nödsituation där fara 
inte kan avvärjas på 
annat rimligt sätt. 
Högst 120 dagar.  

2 kap. 15 § 2  10 000 - 

Dispens Forskning och 
utveckling, 
experiment- eller 
testprogram  

2 kap. 15 § 4 16 000 - 

Dispens Forskning och 
utveckling, enstaka 
experiment eller test  

2 kap. 15 § 3 8 000 - 

 

Skäl till förslag om subventionerade avgifter 
Nöddispens 

Att subventionera avgifter för nöddispenser är nödvändigt då dessa ansökningar i många fall 

inkommer från odlarorganisationer för att att trygga enskilda lantbrukares inkomster vid 

uppkommen oförutsedd fara som kan innebära stora skördeförluster. Höga ansökningsavgifter 

skulle kunna leda till att odlarorganisationer avstår från att skicka in dessa ansökningar. Det skulle 

i sin tur leda till att enskilda lantbrukare drabbas av ekonomiska förluster på grund av oförsedda 

händelser som ger upphov till stora växtskadeproblem. Det skulle även kunna leda till oönskad 

spridning av skadegörare. I livsmedelsstrategin lyfts behovet att minska sårbarheten i 

livsmedelskedjan. Möjligheten att ansöka om nöddispenser är ett sätt att minska sårbarheten hos 

svenska odlare. 

Dispens för forskning och utveckling 

Att subventionera dispenser för forskning och utveckling är viktigt för att främja framtagandet av 

förbättrade växtskyddsmedel, främja teknik och innovation samt att förbättra odlingsstrategier. 

Forskning och utveckling är en viktig del i förbättrade växtskyddsmedel med anpassad 

användning som i förlängningen kan innebära lägre risker för hälsa och miljö. Ett av målen för 

arbetet med en livsmedelsstrategi är att öka innovationskraften i livsmedelskedjan och dispens för 

forskning och utveckling är en viktig del i detta. 

Innovation är avgörande för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen hos företag och därmed 

för tillväxt och framtida välstånd. Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för 

samhälle, företag och individer och nya sätt att möta samhällsutmaningar. Forskning kring nya 

produktionsmetoder, nya växtsorter, hållbara och hälsosamma livsmedel är av stor vikt för en 

konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja. 
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7.9.1.3 Biologiska växtskyddsmedel 
De biologiska växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen prövar innehåller olika typer av 

mikroorganismer såsom bakterier, virus och svampar som används för att bekämpa skadegörare. 

Växtskyddsmedel som består av mikroorganismer ska, på samma sätt som kemiska 

bekämpningsmedel, vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas eller användas. 

De biologiska växtskyddsmedel som används i bekämpningssyfte är naturligt förekommande i 

miljön. Genom att tillföra en specifik mikroorganism kan man under en begränsad period dra 

nytta av mikroorganismen. De organismer som används för biologisk bekämpning lever 

vanligtvis bara så länge målorganismerna finns kvar. Efter en tid kommer den konkurreras ut av 

andra mikroorganismer och balansen i mikrofloran kommer mer eller mindre återgå till det 

naturliga. 

De skadeorganismer som bekämpas har svårt att bygga upp resistens mot medlet, eftersom 

verkningsmekanismerna kan vara komplicerade. Ett biologiskt medel är oftast mer specifikt än ett 

kemiskt, vilket minskar risken för skador på andra organismer än de som ska bekämpas. 

Biologiska växtskyddsmedel har ofta en lägre risk för hälsa och miljö jämfört med kemiska 

växtskyddsmedel. Merparten av mikroorganismerna godkänns som verksamma ämnen med låg 

risk. 

Nuvarande avgift 
I förordningen om bekämpningsmedelsavgifter är följande avgifter fastställda biologiska medel 

innehållande mikroorganismer. 

Tabell 22. Nuvarande ansökningsavgifter för biologiska växtskyddsmedel 

Ärendekategori Ärendetyp Regler i 
förordning 
(2013:63) 

Grundavgift (kr) Tilläggsavgift (kr) 

Nytt eller förnyat 
produktgodkännande 

 3 kap. 2 § 3 21 000 - 

Nytt eller förnyat 
produktgodkännande  

Ömsesidigt 
erkännande 

3 kap. 2 § 1 5 250 - 

Nytt eller förnyat 
produktgodkännande 

Genmodifierad 3 kap. 2 andra 
stycket 

60 000 - 

Utvidgat 
produktgodkännande för 
mindre 
användningsområde 

 3 kap. 2 § 2 5 250 - 

Utvidgat 
produktgodkännande för 
mindre 
användningsområde 

Genmodifierad 3 kap. 2 § andra 
stycket 

60 000 - 

Ändrat 
produktgodkännande 

Som inte täcks av 
tidigare prövning 

3 kap. 4 § 1 5 250 - 

Ändrat 
produktgodkännande 

Som täcks av 
tidigare prövning 

3 kap. 4 § 2 4 000 - 

Ändrat 
produktgodkännande 

Administrativa 
ändringar 

3 kap. 4 § 2 4 000 - 

Dispens Anståndsperiod 3 kap. 5 § 1  3 000 - 

Dispens Nöddispens 3 kap. 5 § 2  5 000 - 

Dispens Forskning och 
utveckling, 

3 kap. 5 § 3 4 000 - 
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enstaka 
experiment 

Dispens Forskning och 
utveckling, 
experiment- eller 
testprogram 

3 kap. 5 § 4 8 000 - 

Parallellhandelstillstånd  3 kap. 6 §  10 000 - 

 
Enligt 8 kap. 3 § i bekämpningsmedelsavgiftsförordningen är årsavgiften för ett kemiskt 

bekämpningsmedel 5,5 procent av försäljningsvärdet av medlet. Enligt samma paragraf är 

årsavgiften ett biologiskt bekämpningsmedel 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet 

av de godkända produkterna. 

Årsavgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

Skäl till förslag om subventionerade avgifter 
Både Ramdirektivet för hållbar användning17 samt växtskyddsmedelsförordningen stödjer 

subvention av biologiska medel. 

Ramdirektivet för en hållbar användning av bekämpningsmedel syftar till att uppnå en hållbar 

användning av bekämpningsmedel genom att minska de risker och konsekvenser som 

användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön. Ramdirektivet 

syftar till att främja ett integrerat växtskydd och användningen av alternativa metoder eller 

tekniker såsom icke-kemiska alternativ till bekämpningsmedel. Direktivet säger att principerna för 

ett integrerat växtskydd är att hållbara biologiska, fysiska och andra icke-kemiska metoder ska ges 

företräde framför kemiska metoder om de leder till tillfredsställande bekämpning av skadegörare 

och ogräs. Vidare ska medlemsländerna uppmuntra utvecklingen och införandet av integrerat 

växtskydd och alternativa metoder eller tekniker för att minska beroendet av kemiska 

växtskyddsmedel. 

Alla medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja ett växtskydd med låg 

insats av bekämpningsmedel och så långt det är möjligt ge företräde till icke kemiska metoder. 

Det innebär att yrkesmässiga användare har ett ansvar att byta till metoder eller produkter som är 

minst skadliga för människors hälsa och miljön. Kemiska växtskyddsmedel ska i så stor 

utsträckning som möjligt ersättas med alternativa medel och/eller metoder. Det framgår av artikel 

14 i ramdirektivet. 

EU:s jordbrukspolitik har nio centrala mål för 2023–2027. Målen omfattar olika sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aspekter och ska ligga till grund för EU-ländernas strategiska 

planer för jordbrukspolitiken. Mål 5 handlar om att främja en hållbar utveckling och effektiv 

förvaltning av naturresurser som vatten, jord och luft. Mål 6 handlar om att bidra till att skydda 

den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster och bevara livsmiljöer och landskap. 

Kemikalieinspektionen bedömer att främjande av biologiska växtskyddsmedel kan vara en viktig 

komponent för att nå dessa mål. 

Biologiska växtskyddsmedel är ett viktigt alternativ till kemisk bekämpning. Biologisk 

bekämpning ingår som en viktig komponent i integrerat växtskydd som är en kombination av 

olika åtgärder mot skadegörare. Integrerat växtskydd är en viktig del av hållbar användning av 

växtskyddsmedel inom EU. Det är även en viktig komponent för att förhindra 

 
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel 
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resistensutveckling. Kommande klimatförändringar förväntas öka resistensproblematiken varför 

biologisk bekämpning kan bli ett ännu viktigare alternativ i framtiden. 

I livsmedelsstrategin lyfts behovet av en ökad ekologisk produktion. I ekologisk odling är 

användandet av bekämpningsmedel generellt sett starkt begränsat, dock är många biologiska 

växtskyddsmedel tillåtna att användas. Tillgången på biologiska medel kan påverkas negativt av 

till exempel höga ansökningsavgifter eller höjda årsavgifter. Det kan i sin tur ge negativa 

följdkonsekvenser för möjligheten att bedriva ett konkurrenskraftigt ekologiskt jordbruk i 

Sverige. 

Ett av målen med livsmedelsstrategin är att relevanta nationella miljömål kan nås samtidigt som 

livsmedelsproduktionen kan bedrivas på ett konkurrenskraftigt sätt. Ett sätt är att främja 

användandet av biologiska bekämpningsmedel inom livsmedelsproduktionen. Dessa medel 

bedöms innebära betydligt mindre risker för hälsa och miljö jämfört med kemiska 

växtskyddsmedel. Att främja användningen av biologiska medel ligger i linje med 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  

Kemikalieinspektionen föreslår att subventionera både ansökningsavgifter och årsavgifter för 

biologiska bekämpningsmedel för att främja användandet av medel med lägre risk för hälsa och 

miljö. Biologiska medel är en viktig komponent i integrerat växtskydd och en långsiktigt hållbar 

användning av växtskyddsmedel. Det är dessutom viktigt att biologiska bekämpningsmedel finns 

på marknaden för att den ekologiska odlingen ska ha förutsättningar att bedriva ett 

konkurrenskraftigt jordbruk. 

7.9.1.4 Kemiska växtskyddsmedel med låg risk  
Utvärderingen av ett verksamt ämne i växtskyddsmedel kan visa att vissa ämnen är mindre farliga 

än andra ämnen. I växtskyddsmedelsförordningen finns därför ett särskilt förfarande för att 

identifiera lågriskämnen och underlätta att växtskyddsmedel där de ingår släpps ut på marknaden. 

Utöver de grundläggande godkännandekraven för verksamma ämnen som framgår av artikel 4 i 

växtskyddsmedelsförordningen, gäller särskilda godkännandekrav för verksamma ämnen med låg 

risk (så kallade lågriskämnen) enligt artikel 22 i förordningen. Enligt artikeln kan ett ämne 

godkännas som ett lågriskämne förutsatt att det är ett ämne med låg risk och att det kan förväntas 

att användandet av de växtskyddsmedel där ämnet ingår medföra en låg risk för människor och 

djurs hälsa och för miljön. För närvarande är det drygt 30 verksamma ämnen som är godkända 

som lågriskämnen på EU-nivå. 

I gällande avgiftsförordning finns det särskilda avgifter för kemiska växtskyddsmedel med låg 

risk. För att ett medel ska omfattas av denna avgift får medlet endast innehålla ämnen med låg 

risk och växtskyddsmedlet får heller inte vara förenat med riskreducerande åtgärder. 

Riskreducerande åtgärder kan till exempel vara att skyddshandskar eller skyddsglasögon ska 

användas vid hantering av växtskyddsmedlet. 

Nuvarande avgift 
I förordningen om bekämpningsmedelsavgifter är följande avgifter fastställda för kemiska 

lågriskprodukter.  

Tabell 23. Nuvarande ansökningsavgifter för kemiska lågriskprodukter 

Ärendekategori Ärendetyp Regler i 
förordning 
(2013:63) 

Grundavgift 
(kr) 

Tilläggsavgift (kr) 

Nytt eller förnyat 
produktgodkännande 

 2 kap. 2 § 6 60 000 50 000 (för varje ytterligare 
verksamt ämne) 
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12 000 (om en 
ekvivalensbedömning ska 
göras) 
 
30 000 (SJV*) 
 
15 000 (SLV**) 

Ändrat 
produktgodkännande 

Ansökan täcks 
inte av tidigare 
prövning. 

2 kap. 11 § 1 40 000 20 000 (SJV*) 
 
15 000 (SLV**) 

Ändrat 
produktgodkännande 

Ansökan täcks av 
tidigare 
prövning. 

2 kap. 11 § 2 20 000 20 000 (SJV*) 
 
15 000 (SLV**) 

Dispens Nödsituation där 
fara inte kan 
avvärjas på annat 
rimligt sätt. 
Högst 120 dagar. 

2 kap. 15 § 2 10 000 - 

Parallellhandelstillstånd  2 kap. 16 § 2 20 000 - 

* Tilläggsavgift då Jordbruksverket prövar effektivitet, selektivitet och fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och 

jordbruksförhållandena är jämförbara 

** Tilläggsavgift då Livsmedelsverket bedömer resthalter av växtskyddsmedlet. 

Förslag att fler växtskyddsmedel inkluderas  
Nuvarande avgiftsförordning förutsätter att växtskyddsmedlet uppfyller vissa kriterier för att 

fastställas vara en lågriskprodukt och för att den lägre ansökningsavgiften ska gälla. Kriterierna att 

växtskyddsmedlet endast får innehålla lågriskämnen och att medlet inte får ha riskreducerande 

åtgärder har gjort att det i praktiken är relativt få medel som har omfattas av den lägre 

ansökningsavgiften. Det är endast 12 kemiska växtskyddsmedel som omfattas av nuvarande 

kriterier och ansökningsavgifter för lågriskprodukter. Därför föreslår Kemikalieinspektionen att 

kriterierna utvidgas och att fler medel med lägre risker för hälsa och miljö omfattas. 

Inkludera verksamma ämnen med eventuell låg risk 

Kemikalieinspektionen föreslår att växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som ingår 

i förteckningen över ämnen med eventuell låg risk bör ha samma avgift som växtskyddsmedel 

med låg risk. 

I juli 2018 publicerade kommissionen en förteckning18 över verksamma ämnen som godkänts 

enligt växtskyddsmedelsdirektivet19 och som förväntas uppfylla kriterierna för låg risk i artikel 22 i 

växtskyddsmedelsförordningen. De verksamma ämnena med eventuell låg risk som ingår i 

förteckningen kommer att genomgå en omprövning inom ramen för EU:s program för 

verksamma ämnen. Sannolikheten för att ett ämne i förteckningen kommer att godkännas som 

ett lågriskämne vid ett förnyat godkännande bedöms som hög. Samtliga ämnen förväntas 

genomgå omprövning de närmaste åren. 

Förteckningen över verksamma ämnen med eventuell låg risk har högt förtroende och används 

redan idag för att urskilja vilka växtskyddsmedel som bedöms ha begränsade risker för 

människors hälsa och miljön. 

 
18 Kommissionens tillkännagivande om en förteckning över verksamma ämnen med eventuellt låg risk som godkänts 
för användning i växtskyddsmedel (2018/C 265/02) 
19 Rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 
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Under 2021 beslutade regeringen om en ändring i förordningen om bekämpningsmedel20. 

Ändringen innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på till exempel lekplatser, 

skolgårdar, idrottsanläggningar och i hemträdgårdar. Samtidigt beslutade regeringen att 

Kemikalieinspektionen får föreskriva om undantag från detta förbud. Undantag får bara ges för 

verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms ha begränsade risker för människors hälsa 

och miljön. Undantag från förbudet meddelades i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 

2008:321) om bekämpningsmedel. Undantagen omfattar växtskyddsmedel som enbart innehåller 

verksamma ämnen som: 

• är godkända inom EU som verksamma ämnen med låg risk, eller 

• har förtecknats i bilaga 15 till KIFS 2008:3. I bilagan finns verksamma ämnen som 

bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. I bilagan listas de 

godkända ämnen som återfinns i kommissionens förteckning över ämnen med eventuell 

låg risk, samt ytterligare några verksamma ämnen, till exempel järnsulfat, ättiksyra och 

kaprylsyra. 

 

Kemikalieinspektionen föreslår att utöka dagens kriterier för en lågriskprodukt så att även medel 

som innehåller de ämnen som listas i bilaga 15 till KIFS 2008:3 inkluderas. Även dessa ämnen 

bedöms innebära lägre risker för hälsa och miljö jämfört med andra verksamma ämnen. 

Inkludera växtskyddsmedel förenade med riskreducerande åtgärder 

Kemikalieinspektionen föreslår att växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen med lägre 

risker men som kräver riskreducerande åtgärder omfattas av de lägre ansökningsavgifterna. Det 

kan antas att ett växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen med låg risk är förenade 

med lägre risker oavsett om riskreducerande åtgärder som exempelvis att skyddshandskar eller 

skyddsglasögon är nödvändiga eller inte. 

Att ha kvar kriteriet att växtskyddsmedlet inte får vara förenat med riskreducerande åtgärder 

skapar en onödig osäkerhet för sökande avseende vilken avgift som gäller. Om det efter 

prövningen visar sig att medlet omfattas av riskreducerande åtgärder tar myndigheten ut en högre 

ansökningsavgift i efterhand. Denna omständighet leder till en osäkerhet hos sökanden som inte 

kan avgöra vilken avgift som gäller då ansökan skickas in. Med nuvarande avgiftskonstruktion är 

ansökningsavgiften för ett godkännande av en lågriskprodukt 60 000 kronor, medan 

ansökningsavgiften för ett vanligt kemiskt växtskyddsmedel är 300 000 kronor. Att myndigheten 

tvingas att korrigera nivån på ansökningsavgiften och fakturera mellanskillnaden i efterhand leder 

dessutom till en ökad administration för myndigheten. 

Förslag på ny definition och nya kriterier 
Kemikalieinspektionen föreslår att den nya definitionen lyder kemiska växtskyddsmedel med begränsad 

risk i stället för som idag kemiska växtskyddsmedel med låg risk. Förutom att inkludera alla 

växtskyddsmedel som enbart innehåller verksamma ämnen med låg risk så föreslår vi även medel 

innehållande eventuella lågriskämnen samt ett litet antal övriga ämnen att inkluderas. 

Kemikalieinspektionens förslag är att inkludera verksamma ämnen som är listade i bilaga 15 KIFS 

2008:3. Det är en lista med ämnen som Kemikalieinspektionen, med stöd av bemyndigandet i 2 

kap. 37 a § bekämpningsmedelsförordningen, föreskrivit undantag för då de bedöms innebära en 

begränsad risk för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen föreslår vidare att 

växtskyddsmedlen ska betraktas som medel med begränsad risk oavsett om medlet kräver 

riskreducerande åtgärder eller inte. 

 
20 2 kap. 37 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 
21 2 kap. 21 § i föreskrifterna 
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Förslag att kemiska växtskyddsmedel med begränsad risk har samma avgifter som 
biologiska medel 
Kemikalieinspektionen föreslår att ansökningsavgifterna för kemiska växtskyddsmedel med 

begränsad risk likställs med ansökningsavgifterna för biologiska växtskyddsmedel.  

I nuvarande avgiftsförordning har kemiska växtskyddsmedel med låg risk en lägre 

ansökningsavgift jämfört med andra kemiska växtskyddsmedel. Ansökningsavgifterna är dock 

väsentligt högre jämfört med biologiska växtskyddsmedel. I nuvarande avgiftsförordning 

tillkommer utöver grundavgiften olika tilläggsavgifter för prövningen av kemiska 

lågriskprodukter. För biologiska växtskyddsmedel innehållande mikroorganismer tas däremot 

inga tilläggsavgifter ut. Kemikalieinspektionen föreslår att tilläggsavgifterna för kemiska 

växtskyddsmedel med lägre risker tas bort. 

Skillnaden i avgift mellan biologiska medel och växtskyddsmedel innehållande verksamma ämnen 

med låg risk och de ämnen som listas i bilaga 15 till KIFS 2008:3 kan anses omotiverad med 

hänsyn till att flera av de biologiska medlen också har status som lågriskmedel. 

Kemikalieinspektionen föreslår även att årsavgiften för växtskyddsmedel med begränsade risker 

sänks till samma nivå som årsavgiften för biologiska bekämpningsmedel. 

Skäl till förslag om subventionerade avgifter 
Av beaktandesats 17 i växtskyddsmedelsförordningen framgår att växtskyddsmedel som 

innehåller ämnen som bedömts ha mindre farliga egenskaper ska främjas och marknadstillträdet 

underlättas. 

Växtskyddsmedelsförordningen innehåller även andra bestämmelser som i viss mån bidrar till att 

underlätta marknadstillträdet för växtskyddsmedel som innehåller ämnen med mindre farliga 

egenskaper. Ansökan om produktgodkännande för växtskyddsmedel med låg risk ska 

tillståndsprövas på 120 dagar, i stället för ett år vilket gäller för andra växtskyddsmedel. 

Verksamma ämnen med låg risk kan dessutom beviljas en godkännandeperiod på upp till 15 år 

jämfört med det normala som är 10 år. Uppgiftskraven och prövningen enligt de enhetliga 

principerna om produktgodkännande är däremot inte mindre omfattande för kemiska 

lågriskämnen eller lågriskprodukter jämfört med andra växtskyddsmedel. 

Att användningen av de växtskyddsmedel som har den minst negativa effekten på människors 

och djurs hälsa och miljön bör främjas framgår dessutom av målen i direktivet om hållbar 

användning av bekämpningsmedel. 

I livsmedelsstrategin och i EU:s gröna giv lyfts behovet av en ökad ekologisk produktion av 

livsmedel. I ekologisk odling är användandet av kemiska bekämpningsmedel starkt begränsat, 

dock är vissa lågriskprodukter tillåtna. Tillgången på växtskyddsmedel med låg risk kan påverkas 

negativt av höga ansökningsavgifter. Det kan i sin tur ge negativa följdkonsekvenser för 

möjligheten att bedriva ett konkurrenskraftigt ekologiskt jordbruk i Sverige. 

Ett av målen med livsmedelsstrategin är att relevanta nationella miljömål kan nås samtidigt som 

livsmedelsproduktionen kan bedrivas på ett konkurrenskraftigt sätt. Ett sätt är att främja 

användandet av växtskyddsmedel med begränsade risker inom livsmedelsproduktionen. 

Livsmedelsstrategin förutsätter ett kontinuerligt miljöarbete i jordbruket. Att främja 

användningen av växtskyddsmedel med begränsade risker är en åtgärd som tillvaratar de gröna 

näringarnas och jordbruksproduktionens möjligheter att arbeta för en hållbar användning av 

bekämpningsmedel. Växtskyddsmedel med begränsade risker kan bidra till en miljömässigt 

effektivare produktion och en lägre belastning på miljön. Att använda växtskyddsmedel med 

begränsade risker är ett sätt att beakta miljömålen och ligger i linje med miljökvalitetsmålet Giftfri 
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miljö och EU:s gröna giv. Genom att främja tillgängligheten och användningen av 

växtskyddsmedel med begränsade risker kan tillväxt, hållbarhet och cirkulär ekonomi gå hand i 

hand. 

Växtskyddsmedel innehållande ämnen med begränsade risker marknadsförs vanligtvis för mindre 

användningsområden med en snäv kostnadskalkyl för intjäning av investerade medel inför ett 

produktgodkännande. En lägre ansökningsavgift och en lägre årsavgift för växtskyddsmedel med 

lägre risk kan ha en stimulerande effekt på inflödet av ansökningar om produktgodkännande för 

den typen av medel. Det kan i sin tur bidra till att underlätta marknadstillträdet för produkter som 

bedöms ha begränsade risker. Att sänka årsavgifterna bidrar till att säkerställa att de medel som 

redan finns på marknaden är konkurrenskraftiga, och därigenom bidra till att nå målen om hållbar 

användning av bekämpningsmedel och öka skyddet för hälsa och miljö. 

7.9.2 Biocidprodukter 

I detta avsnitt ger Kemikalieinspektionen förslag på vilka ansökningar och avgifter som bör ha en 

viss subvention genom statliga medel och skäl till detta. Ett skäl till behovet av subvention av 

vissa ansökningsavgifter för biocidprodukter är att höga avgifter i vissa fall kan utgöra ett hinder 

att hantera fara för folkhälsan, djurs hälsa eller miljön. Ett annat skäl till att vi föreslår subvention 

för vissa ansökningsavgifter respektive årsavgifter för biocidprodukter är främjandet av produkter 

som innebär lägre risker för hälsa och miljö. 

Här redovisas nuvarande avgifter. Nuvarande kostnadstäckningsgrad, förslag på nya avgiftsnivåer 
och konsekvensanalys hanteras i senare avsnitt. 

7.9.2.1 Dispens från kravet på produktgodkännande 
Dispenser på grund av fara 

Av artikel 55 i EU:s biocidförordning framgår att det finns möjlighet att få dispens från kravet på 

ett produktgodkännande om det är nödvändigt på grund av fara för folkhälsan, djurs hälsa eller 

miljön. Även för biocidprodukter som regleras enligt 4 kap. förordningen (2014:425) om 

bekämpningsmedel, så kallad nationell rätt, kan dispens beviljas om det finns särskilda skäl, så 

som vid fara för hälsa och miljö. Faran ska inte kunna undvikas på annat sätt än genom en 

dispens. En nöddispens kan initialt bara ges för en period på maximalt 180 dagar. 

Dispensen är alltid ett tidsbegränsat undantag från kravet på godkännande och kan inte användas 

för att ersätta ett godkännande. En dispens kan sökas av alla som kan visa att det finns särskilda 

skäl för ett sådant undantag. 

Dispenser för forskning och utveckling 

Enligt artikel 56 i EU:s biocidförordning kan en dispens beviljas för experiment eller försök i 

forsknings- eller utvecklingssyfte. 

Nuvarande avgift 
I förordningen om bekämpningsmedelsavgifter är följande avgifter fastställda avseende dispenser. 

Tabell 24. Nuvarande ansökningsavgifter för dispenser 

Ärendekategori Ärendetyp Regler i 
förordning 
(2013:63) 

Grundavgift (kr) Tilläggsavgift (kr) 

Dispens Experiment eller 
försökför forskning 
och utveckling 

4 kap. 15 § 1 8 000 - 
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Dispens Andra dispenser än 
experiment eller 
försök för forskning 
och utveckling (fara 
för folkhälsa) 

4 kap. 15 § 2 16 000 - 

 

Skäl till förslag om subventionerade avgifter 
Dispenser på grund av fara 

Att subventionera avgifter för nöddispenser är nödvändigt då dessa ansökningar i många fall 

inkommer för att folkhälsan eller viktiga samhällsfunktioner på olika sätt riskeras. Högre 

ansökningsavgifter skulle leda till att det finns risk att aktörer väljer bort att ansöka om dispens. 

Dispenser skulle till exempel kunna vara aktuellt för kommuner som vill komma till rätta med 

extraordinära problem med skadedjur eller problem i vattenreningen. Behovet av nöddispens 

aktualiserades under coronapandemin då det utan förvarning uppstod en akut brist på godkända 

desinfektionsmedel i vård och omsorg. I dessa lägen kan höga ansökningsavgifter få en 

avskräckande effekt på enskilda aktörer som har behov av dispenser. Det skulle i sin tur kunna 

leda till att enskilda medborgare drabbas av ekonomiska förluster eller risker för sin hälsa. 

Dispenser för forskning och utveckling 

Att subventionera ansökningar om dispens för att bedriva forskning och utveckling inom 

biocidproduktområdet är ett sätt att främja utvecklandet av nya, mer effektiva och mindre farliga 

produkter. I livsmedelsstrategin lyfts att forskningen inom livsmedelskedjan, där bland annat 

djurhållning ingår, förväntas bidra till en långsiktigt hållbar produktion. 

7.9.2.2 Förenklat produktgodkännandeförfarande 
Biocidprodukter som godkänts enligt det förenklade förfarandet för produktgodkännande har 

konstaterats vara förenade med lägre risker för hälsa och miljö. 

I artikel 25 i EU:s biocidförordning anges villkoren för att en biocidprodukt ska kunna prövas 

och godkännas enligt ett förenklat produktgodkännandeförfarande. Av villkoren framgår det att 

dessa produkter inte får innehålla något ämne som inger betänkligheter (potentiellt skadligt ämne) 

samt att hanteringen av produkten och dess avsedda användning inte får kräva någon personlig 

skyddsutrustning. 

Nuvarande avgift 
I förordning om bekämpningsmedelsavgifter är följande avgifter fastställda avseende förenklat 

förfarande för produktgodkännande. 

Tabell 25. Nuvarande ansökningsavgifter för förenklat förfarande 

Ärendekategori Ärendetyp Regler i 
förordning 
(2013:63) 

Grundavgift (kr) Tilläggsavgift (kr) 

Produktgodkännande 
nytt och förnyat 

Förenklat 
förfarande när 
Sverige är 
utvärderande land 
(en produkt) 

4 kap. 2 § 5 60 000 - 

Produktgodkännande 
nytt och förnyat 

Förenklat 
förfarande när 
Sverige är 

4 kap. 2 § 6 120 000 - 
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utvärderande land 
(en produktfamilj) 

Anmälan Tillhandahållande 
på marknaden av en 
biocidprodukt som 
är godkänd genom 
förenklat förfarande  

4 kap. 14 §  8 000 - 

 

Enligt 8 kap. 3 § i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter är årsavgiften för ett kemiskt 

bekämpningsmedel 5,5 procent av försäljningsvärdet av medlet. Enligt samma paragraf är 

årsavgiften för ett biologiskt bekämpningsmedel 1,3 procent av det sammanlagda 

försäljningsvärdet av de godkända produkterna. 

Enligt avgiftsförordningen är årsavgiften för kemiska biocidprodukter med låg risk högre jämfört 

med årsavgiften för biologiska medel. 

Skäl till förslag om subventionerade avgifter 
I beaktandesats 29 i EU:s biocidförordning anges att det är lämpligt att uppmuntra användningen 

av produkter med bättre egenskaper för miljön eller för människors eller djurs hälsa genom att 

fastställa förenklade godkännandeförfaranden för sådana biocidprodukter. Alla biocidprodukter 

som godkänns genom förenklat förfarande har alltså lägre risker för hälsa och miljö än det 

ordinarie godkännandeförfarandet. Förordningen hänvisar även till ramdirektivet om hållbar 

användning av bekämpningsmedel. Vid kommande översyn och revidering av ramdirektivet för 

hållbar användning av bekämpningsmedel förväntas biocidprodukter inkluderas på ett tydligare 

sätt. 

Livsmedelsstrategin lyfter behovet av en ökad ekologisk produktion av exempelvis mjölk och 

kött. En förutsättning för att den ekologiska livsmedelsproduktionen kan ske på ett 

konkurrenskraftigt sätt är att det finns biocidprodukter med lägre risker som kan användas i till 

exempel djurstallar och slakterier. 

De nio centrala målen inom EU:s jordbrukspolitik för 2023–2027 syftar bland annat till att främja 

en hållbar utveckling och att skydda den biologiska mångfalden. Kemikalieinspektionen tror att 

främjande av biocidprodukter med begränsade risker som bland annat kan användas i 

djurhållning kan vara en viktig komponent för att nå målen. 

Förslag att biocidprodukter med låg risk har samma årsavgifter som biologiska medel 
Kemikalieinspektionen föreslår att årsavgiften för biocidprodukter med låg risk, det vill säga de 

produkter som hanterats genom förenklat förfarande, justeras. Dessa produkter föreslår vi får 

samma årsavgift som biologiska bekämpningsmedel. 

Att dessa typer av biocidprodukter får en enhetlig avgiftsnivå gällande årsavgifterna innebär att 

alla produkter med begränsad risk för hälsa och miljö får samma förutsättningar. Låga årsavgifter 

bedöms bidra till att underlätta marknadstillträde för biocidprodukter som innehåller ämnen med 

mindre farliga egenskaper, och därigenom bidra till mål om hållbar användning av 

bekämpningsmedel och ökat skydd för hälsa och miljö. 

7.10  Förslag på nya avgifter för bekämpningsmedel 
I avsnittet beskrivs nuvarande ansökningsavgifter, kostnadstäckningsgrad från ansökningsavgifter 

samt förslag på nya ansökningsavgifter. Vidare beskrivs nuvarande och förslag på nya årsavgifter. 
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7.10.1 Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel 

Ansökningsavgifterna för växtskyddsmedel kan delas upp i två kategorier. En kategori för de 

ansökningstyper där full kostnadstäckning bedöms kunna uppnås och en kategori för de 

ansökningstyper där vi föreslår att en lägre kostnadstäckningsgrad är motiverat på grund av att 

särskilda skäl för subvention finns (se avsnitt 7.9 ovan). 

Ansökningsavgifterna är idag uppdelade i grundavgifter och tilläggsavgifter. Förslaget är baserat 

på att den uppdelningen kvarstår. Följande tilläggsavgifter förekommer i förslagen (angivna med 

nummer i tabellerna): 

(1) Tilläggsavgift per ytterligare verksamt ämne i växtskyddsmedlet 

(2) Tilläggsavgift för växtskyddsmedelsansökningar där en jämförande bedömning behöver 

göras på grund av att medlet innehåller ett eller flera kandidatämnen för substitution 

(3) Tilläggsavgift för Livsmedelsverkets bedömning av resthalter 

(4) Tilläggsavgift för Jordbruksverkets bedömning av effektivitet, selektivitet eller 

fytotoxicitet (risken för att medlet orsakar skada på själva grödan) samt för ömsesidiga 

erkännanden bedömning av huruvida det råder jämförbara jordbruksförhållanden mellan 

Sverige och de förhållanden som prövningen gjorts för av referensmedlemslandet 

(5) Tilläggsavgift för ömsesidiga erkännanden där en bedömning krävs av huruvida det råder 

jämförbara miljöförhållanden mellan Sverige och de förhållanden som prövningen gjorts 

för av referensmedlemslandet 

 

I de två nedanstående tabellerna presenteras nuvarande ansökningsavgifter, nuvarande 

kostnadstäckningsgrad och förslag på nya ansökningsavgifter för växtskyddsmedel. 

Kostnadstäckningsgraden redovisas som kvoten mellan kostnaderna för direkt 

prövningsverksamhet och intäkten från ansökningsavgiften. Redovisningen görs för respektive 

ärendetyp. 

7.10.1.1  Förslag på nya ansökningsavgifter där full kostnadstäckning bedöms 
kunna uppnås 

Förslaget på nya ansökningsavgifter görs utifrån principen att de olika ärendetyperna 

fortsättningsvis ska ha mer en likvärdig kostnadstäckningsgrad. Målsättningen i förslaget är att 

kostnadstäckningsgraden från ansökningsavgifter för växtskyddsmedel framöver ska ligga runt 40 

procent och att 60 procent ska täckas av årsavgifter. 

Gällande tilläggsavgifterna för Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets prövning utgår förslaget 

från att full kostnadstäckning ska nås från tilläggsavgifterna där de är relevanta att ta ut. 

Tabell 26. Förslag på nya ansökningsavgifter för växtskyddsmedelsansökningar där full kostnadstäckning bedöms 

kunna uppnås 

Ärendekategorier Nuvarande 
ansökningsavgift 
Grundavgift (kr) 
Tilläggsavgifter 
(kr) 

Nuvarande 
kostnadstäckningsgrad 
ansökningsavgift 
(procent) 

Förslag på ny 
ansökningsavgift 
Grundavgift (kr) 
Tilläggsavgifter (kr) 

Ansökningar om godkännande  

Utvärderande land, för norra zonen 
Utvärderande land, för hela EU 

300 000 
350 000 
(1) 50 000 
(2) 50 000 
(3) 60 000 

~30 % (Kemikalie-

inspektionen) 
 
 
~90 % 

350 000 
400 000 
(1) 50 000 
(2) 50 000 
(3) 60 000 
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(4) 30 000 ~70 % (4) 50 000 

Berört medlemsland  120 000 
(3) 30 000 
(4) 30 000 

~50 % 100 000 
(2) 50 000 
(3) 25 000 
(4) 25 000 

Ömsesidiga erkännanden 120 000–170 000* 
(3) 30 000 
(4) 30 000 

40–50 % 100 000 
(2) 50 000 
(3) 25 000 
(4) 25 000 
(5) 20 000 

Övriga ansökningar 

Parallellhandelstillstånd och 
klonprodukter 

20 000 ~40 % 16 000 

Ändring av godkännande 
Ny riskbedömning, utvärderande 
land 
 
 
 

120 000 
(3) 30 000 
(4) 20 000 
 

70–100 %** 80 000 
(2) 30 000 
(3) 30 000 
(4) 30 000 

Ändring av godkännande 
Ny riskbedömning, berört 
medlemsland  

60 000 
(3) 30 000 
(4) 20 000 

40 000 
(2) 30 000 
(3) 15 000 
(4) 15 000 

Ändring av godkännande 
Ny riskbedömning av SLV eller SJV, 
utvärderande land 

40 000 20 000 
(2) 30 000 
(3) 30 000 
(4) 30 000 

Ändring av godkännande 
Sammansättning 

20 000 30–40 % 20 000 

Ändring av godkännande 
Övriga 

8 000 8 000 

* Fyra olika kategorier för ömsesidiga erkännanden finns i dagsläget. Skillnaderna dem emellan föreslår vi hanteras genom 

tilläggsavgifter. 

** Utfall i kostnader för dessa ärendetyper är svåra att skilja i dagens tidsredovisningssystem. De har dock tillsammans en mycket hög 

kostnadstäckningsgrad i förhållande till andra ärendetyper varför sänkningar föreslås.  

Utfallet visar att nuvarande kostnadstäckningsgrad skiljer sig åt mellan de olika ärendetyperna. 

Utifrån principen om mer likvärdig kostnadstäckningsgrad från ansökningsavgifterna föreslår vi 

följande övergripande förändringar av ansökningsavgifterna. 

Förslag om avgiftshöjningar  
Kemikalieinspektionen föreslår att följande ansökningstyper får höjda ansökningsavgifter på 

grund av en låg kostnadstäckningsgrad: 

• Grundavgiften för ansökningar om godkännande där Sverige är utvärderande 

medlemsland 

• Tilläggsavgiften för Jordbruksverkets prövning för ansökningar om godkännande där 

Sverige är utvärderande medlemsland 

 

Förslag om avgiftssänkningar 
Kemikalieinspektionen föreslår att följande ansökningstyper får sänkta ansökningsavgifter på 

grund av en hög kostnadstäckningsgrad: 
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• Grundavgiften för ansökningar om godkännande där Sverige är berört medlemsland 

• Grundavgiften för ansökningar om godkännande genom ömsesidigt erkännande 

• Grundavgiften för parallellhandelstillstånd 

• Grundavgiften för större villkorsändringar som kräver ny riskbedömning 

 

Förslag om fler tilläggsavgifter  
Kemikalieinspektionen föreslår att en tilläggsavgift för ansökningar där en jämförande 

bedömning behöver göras på grund av att medlet innehåller ett eller flera kandidatämnen för 

substitution läggs till för fler ärendetyper. Syftet med dessa tilläggsavgifter är att differentiera 

avgiften för ansökningar där en jämförande bedömning behöver göras, både på grund av en 

högre arbetsinsats och som ett ekonomiskt styrmedel vilket skulle ligga i linje med etappmålet för 

farliga ämnen som är kopplat till Giftfri miljö. Etappmålet är preciserat till att användningen av 

växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030 och syftar till att 

minska miljö- och hälsoriskerna kopplade till användningen av växtskyddsmedel. Kandidatämnen 

för substitution är just de verksamma ämnen som har särskilt farliga egenskaper. 

För följande ansökningstyper föreslår vi att denna tilläggsavgift läggs till: 

• För ansökningar där Sverige är berört medlemsland 

• För ansökningar om större villkorsändringar som kräver ny riskbedömning 

7.10.1.2  Förslag på nya ansökningsavgifter som vi föreslår subventioneras 
Följande avgifter föreslår vi subventioneras utifrån de skäl som redovisas i avsnitt 7.9. 

Utgångspunkten vid avgiftsrevideringen av dessa ansökningstyper har varit att likställa 

avgiftsnivåerna för växtskyddsmedel med begränsade risker och biologiska medel. I övrigt har 

utgångspunkten varit att i så hög utsträckning som möjligt behålla dagens avgiftsnivåer. 

Nuvarande kostnadstäckningsgrad från ansökningsavgifterna varierar mellan 10–25 procent. 

Tabell 27. Förslag på nya ansökningsavgifter för växtskyddsmedelsansökningar som vi föreslår ska subventioneras 

Ärendekategorier Nuvarande 
ansökningsavgift 
Grundavgift (kr) 
Tilläggsavgifter 
(kr) 

Nuvarande 
kostnadstäckningsgrad 
ansökningsavgift 
(procent) 

Förslag på ny 
ansökningsavgift 
Grundavgift (kr) 
Tilläggsavgifter (kr) 

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden och liten odlingsareal 
Ansökan om godkännande 

UPMA* 12 500 ~10 % 15 000 

Liten odlingsareal, utvärderande land  45 850  50 000 

Liten odlingsareal, berört medlemsland 45 850  20 000 

Liten odlingsareal, ömsesidigt 
erkännande 

21 000  20 000 

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden och liten odlingsareal 
Ansökan om ändring av godkännande 

UPMA   4 000 

Liten odlingsareal  12 250  4 000 

Växtskyddsmedel med begränsad risk och biologiska växtskyddsmedel  
Ansökan om godkännande 

Utvärderande land, växtskyddsmedel 
med begränsad risk 

60 000 
(1) 50 000 
(3) 15 000 

~25 % 40 000 



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

56 
 

(4) 30 000 

Utvärderande land, biologiska 
växtskyddsmedel  

21 000 10–20 % 40 000 

Berört medlemsland, 
växtskyddsmedel med begränsad risk 

60 000 
(1) 50 000 
(3) 15 000 
(4) 30 000 

~25 % 20 000 

Berört medlemsland, biologiska 
växtskyddsmedel  

21 000 ~10 % 20 000 

Ömsesidigt erkännande, 
växtskyddsmedel med begränsad risk 

60 000 
(1) 50 000 
(3) 15 000 
(4) 30 000 

~25 % 20 000 

Ömsesidigt erkännande, biologiska 
växtskyddsmedel  

5 250 ~10 % 20 000 

UPMA, växtskyddsmedel med 
begränsad risk 

12 500  4 000 

UPMA, biologiska växtskyddsmedel  5 250  4 000 

Liten odlingsareal, växtskyddsmedel 
med begränsad risk  

21 000 
 

 4 000 

Liten odlingsareal, biologiska 
växtskyddsmedel  

5 250  4 000 

Klonprodukt, växtskyddsmedel med 
begränsad risk och biologiska 
växtskyddsmedel  

-  4 000 

Växtskyddsmedel med begränsad risk och biologiska växtskyddsmedel  
Ansökan om ändring av godkännande 

Utvärderande land, berört 
medlemsland eller ömsesidiga 
erkännanden, ny riskbedömning av 
växtskyddsmedel med begränsad risk 

40 000 
(3) 15 000 
(4) 20 000 

 12 000 

Övriga ändringar, för 
växtskyddsmedel med begränsad risk 

20 000 
(3) 15 000 
(4) 20 000 

 4 000 

Utvärderande land, berört 
medlemsland eller ömsesidigt 
erkännande, ny riskbedömning för 
biologiska växtskyddsmedel  

5 250  12 000 

Övriga ändringar av godkännande, 
för biologiska växtskyddsmedel  

4 000  4 000 

Växtskyddsmedel med begränsad risk och biologiska växtskyddsmedel  
Övriga ansökningar 

Parallellhandelstillstånd för 
växtskyddsmedel med begränsad risk 
och biologiska växtskyddsmedel  

10 000  4 000 

Nöddispenser för växtskyddsmedel 
med begränsad risk  

10 000  4 000 

Nöddispenser för biologiska 
växtskyddsmedel  

5 000 ~10 % 4 000 

Dispenser för forskning och 
utveckling (enstaka/ 
forskningsprogram) för 
växtskyddsmedel med begränsad risk  

8 000/16 000 
 

 
 
 

4 000 

Dispenser för forskning och 
utveckling (enstaka/ 

4 000/8 000  
 

4 000 
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forskningsprogram) för biologiska 
växtskyddsmedel  

 

Dispenser 

Nöddispenser för kemiska 
växtskyddsmedel 

10 000 ~20 % 12 000 

Dispenser för forskning och 
utveckling (enstaka/ 
forskningsprogram) för kemiska 
växtskyddsmedel 

8 000/16 000 
 
 

10–15 % 12 000 
 
 

* Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden 

 

UPMA och liten odlingsareal 
Kemikalieinspektionen föreslår att lägga till en ansökningsavgift för villkorsändringar av 

utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden UPMA. Idag hanteras dessa 

som vanliga villkorsändringar vilket kan bli relativt kostsamt för sökande. 

Kemikalieinspektionen föreslår att ansökningstypen liten odlingsareal differentieras beroende på 

om Sverige är utvärderande land eller berört medlemsland. 

Växtskyddsmedel med begränsade risker och biologiska växtskyddsmedel 
Kemikalieinspektionen föreslår att ansökningsavgifterna för kemiska växtskyddsmedel med 

begränsad risk likställs med ansökningsavgifterna för biologiska växtskyddsmedel innehållande 

mikroorganismer. 

Med anledning av den principen föreslår Kemikalieinspektionen höjda ansökningsavgifter för alla 

typer av ansökningar rörande biologiska växtskyddsmedel och sänkta ansökningsavgifter för alla 

typer av ansökningar rörande växtskyddsmedel med begränsad risk. Vidare föreslår 

Kemikalieinspektionen att alla tilläggsavgifter för växtskyddsmedel med begränsade risker tas bort 

tas bort och i stället subventioneras av staten. 

Dispenser 
Kemikalieinspektionen föreslår en mindre höjning av ansökningsavgiften för nöddispenser. 

Vidare föreslår vi att dispensansökningar för forskning och utveckling får samma avgift 

oberoende av om ansökan gäller ett enstaka försök eller ett forskningsprogram. 

Kemikalieinspektionen anser att nivån kan justeras för att staten på det sättet ytterligare kan 

stödja mer omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt. 

7.10.2 Årsavgifter för växtskyddsmedel 

Den nuvarande nivån på årsavgifter för bekämpningsmedel beräknas baserat på en procentandel 

av försäljningsvärdet; 5,5 procent på försäljningsvärdet per kemiskt medel och 1,3 procent för det 

sammanlagda försäljningsvärdet för biologiska medel. Årsavgiften ska betalas med lägst 2 000 

kronor och högst 400 000 kronor per produkt.  

Kemikalieinspektionen föreslår att årsavgifterna för bekämpningsmedel framöver differentieras 

mellan växtskyddsmedel och biocidprodukter.  

Den totala kostnadstäckningen för växtskyddsmedel idag ligger runt 100 procent. Om vi 

exkluderar de ärendetyper som vi föreslår ska subventioneras ligger kostnadstäckningen i stället 

runt 120 procent med nuvarande årsavgifter. Eftersom vi föreslår att det är staten som bör stå för 

subventionen föreslår vi en nedjustering av årsavgifterna för kemiska växtskyddsmedel. 
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Vidare föreslår vi att den lägre procentsatsen 1,3 procent även ska omfatta kemiska 

växtskyddsmedel med begränsad risk. I nuvarande avgiftsförordning omfattas endast biologiska 

medel av den lägre årsavgiften. 

För årsavgifterna för växtskyddsmedel föreslår vi följande nivåer: 

• 4,5 procent på försäljningsvärdet per kemiskt medel 

• 1,3 procent för det sammanlagda försäljningsvärdet för biologiska medel och för kemiska 

växtskyddsmedel med begränsad risk 

• Årsavgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

7.10.3 Ansökningsavgifter för biocidprodukter 

Avgifterna för biocidprodukter kan delas upp i två kategorier. Vårt förslag om ett ändrat 

ekonomiskt mål för biocidverksamheten innebär att vi inte föreslår avgifter som når full 

kostnadstäckning för någon av dessa kategorier. Den första kategorin omfattar de ärendetyper 

där vi föreslår att staten täcker upp för delar av prövningskostnaderna under den fortsatta 

infasningen av EU:s biocidförordning. Den andra kategorin omfattar de ärendetyper som vi 

föreslår ska särskilt subventioneras av staten på grund av bland annat att underlätta 

marknadstillträde för produkter med lägre risker för hälsa och miljö.  

Ansökningsavgifterna är idag uppdelade i grundavgifter och tilläggsavgifter. Förslaget är baserat 

på att den uppdelningen kvarstår. Följande tilläggsavgifter förekommer i förslagen (angivna med 

nummer i tabellerna nedan): 

(1) Tilläggsavgift per ytterligare verksamt ämne i biocidprodukten 

(2) Tilläggsavgift för ansökningar där en jämförande bedömning behöver göras på grund av 

att medlet innehåller ett eller flera kandidatämnen för substitution  

(3) Tilläggsavgift för Livsmedelsverkets bedömning av resthalter 

(4) Tilläggsavgift för varje ytterligare produkttyp som en ansökan omfattar 
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(5) Tilläggsavgift för produkter innehållande ämnen som inger betänkligheter22 

(6) Tilläggsavgift per ytterligare metafamilj för biocidproduktfamiljer  

 

I de två tabellerna nedan presenteras nuvarande ansökningsavgifter, nuvarande 

kostnadstäckningsgrad och förslag på nya ansökningsavgifter för biocidprodukter. 

Kostnadstäckningsgraden redovisas som kvoten mellan kostnaderna för direkt 

prövningsverksamhet och intäkten från ansökningsavgiften. Redovisningen görs för respektive 

ärendetyp. 

7.10.3.1  Förslag på nya ansökningsavgifter för ärendetyper som vi föreslår ska 
undantas från krav på full kostnadstäckning 

Förslaget på nya ansökningsavgifter görs utifrån principen att de olika ärendetyperna 

fortsättningsvis ska ha en mer likvärdig kostnadstäckningsgrad från ansökningsavgifterna. 

Målsättningen i förslaget är att kostnadstäckningsgraden från ansökningsavgifter för prövningen 

av biocidprodukter ska ligga runt 30 procent (detta är en lägre siffra jämfört med 

växtskyddsmedelsprövningen vilket beror av de skillnader i förutsättningar som redogjorts för). I 

förslaget har hänsyn tagits till att ansökningsavgifterna inte kan justeras i alltför stor utsträckning 

utan att utgöra inträdeshinder på den svenska marknaden. Hänsyn har också tagits till att 

Kemikalieinspektionen vill ha attraktiva avgiftsnivåer då vi är utvärderande land i prövningen av 

biocidprodukter. Att vara utvärderande land innebär att man är det land som gör 

prövningsarbetet inom EU-samarbetet. Att vara utvärderande land ger Sverige större möjligheter 

att påverka EU:s riskbedömningsmetoder och policys vid implementeringen av EU:s 

biocidförordning. 

Gällande Livsmedelsverkets prövning utgår förslaget från att full kostnadstäckning ska nås från 

tilläggsavgifterna i de fall de är relevanta att ta ut. 

Tabell 28. Förslag på nya ansökningsavgifter för biocidprodukter  

Ärendekategorier Nuvarande 
ansökningsavgift 

Grundavgift 
Tilläggsavgifter 

Nuvarande 
kostnads-

täckningsgrad 
ansökningsavgift 

(procent) 

Förslag på ny 
ansökningsavgift 

Grundavgift 
Tilläggsavgifter 

Ansökningar om godkännande enligt EU:s biocidförordning där SE är utvärderande medlemsland 

Enskild produkt, full bedömning 300 000 
(1) 50 000 
(3) 60 000 

10–15 % 
 
 

350 000 
(1) 50 000 
(2) 50 000 
(3) 60 000 
(4) 50 000 
(5) 20 000 

Biocidproduktfamilj, full bedömning 600 000  
(1) 50 000 
(3) 60 000 

~30 % 600 000 
(1) 50 000 
(2) 50 000 
(3) 60 000 
(4) 50 000 
(5) 20 000 
(6) 20 000 

 
22 Art. 3.1 f i EU:s biocidförordning: ämnen som inger betänkligheter: andra ämnen än det verksamma ämnet, som har 
den egenskapen att de kan ha omedelbara eller på sikt skadliga effekter på människor, särskilt känsliga 
befolkningsgrupper, djur eller miljön, och som finns eller bildas i en biocidprodukt i tillräckligt hög koncentration för 
att innebära en risk för sådana effekter. 
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Unionsgodkännande enskild produkt, 
full bedömning 

600 000 
(1) 50 000 
(3) 60 000 

 500 000 
(1) 50 000 
(2) 50 000 
(3) 60 000 
(4) 50 000 
(5) 20 000 

Unionsgodkännande 
biocidproduktfamilj, full bedömning 

900 000 
(1) 50 000 
(3) 60 000 

 700 000 
(1) 50 000 
(2) 50 000 
(3) 60 000 
(4) 50 000 
(5) 20 000 
(6) 20 000 

Ansökningar om förnyat godkännande 
där endast en reducerad bedömning 
ska göras 

-  150 000 
(2) 50 000 
 

Ansökningar om godkännande enligt EU:s biocidförordning där SE berört medlemsland  

Ömsesidigt erkännande  
enskild produkt, full bedömning 

120 000 
(3) 30 000 

40–50 % 120 000 
(2) 30 000 
(3) 5 000 

Ömsesidigt erkännande 
biocidproduktfamilj, full bedömning 

240 000 
(3) 30 000 

~60 % 160 000 
(2) 30 000 
(3) 5 000 
(6) 5 000 

Ömsesidigt erkännande, förnyat 
godkännande där endast en reducerad 
bedömning ska göras  

  40 000 
(2) 30 000 

Övriga ansökningar om godkännande enligt EU:s biocidförordning 

Likadan biocidprodukt, enskild 
produkt 

20 000 ~100 % 10 000 

Likadan biocidprodukt,  
biocidproduktfamilj 

30 000 15 000 

Parallellhandelstillstånd 20 000  20 000 

Ansökningar om ändrat godkännande enligt EU:s biocidförordning 

Större ändring av godkännande 
där SE är utvärderande medlemsland 

120 000 
(3) 60 000 

~30 % 120 000 
(2) 20 000 
(3) 10 000 

Större ändring av godkännande där SE 
är berört medlemsland 

60 000 
(3) 30 000 

~50 % 40 000 
(2) 10 000 
(3) 5 000 

Mindre ändring av godkännande där 
SE är utvärderande medlemsland 

40 000 ~50 % 30 000 

Mindre ändring av godkännande där 
SE är berört medlemsland 

8 000  10 000 

Administrativa ändringar av 
godkännanden 
 
med viss bedömning 
 
utan bedömning 

 
 
8 000 
 
8 000 

~80 %  
 
8 000 
 
4 000 

Ansökningar enligt nationell rätt 

Godkännande 300 000 
(1) 50 000 
(3) 60 000 

~30 % 300 000 
(1) 50 000 
(2) 50 000 
(3) 60 000 
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(4) 50 000 

Ändring av godkännande 
med bedömning 
 
utan bedömning 

   
40 000 
 
8 000 

Anmälan av annat namn   8 000 

 

Utfallet visar att nuvarande kostnadstäckningsgrad skiljer sig åt mellan de olika ärendetyperna. 

Utifrån principen om mer likvärdig kostnadstäckningsgrad från ansökningsavgifterna föreslår vi 

följande övergripande förändringar av ansökningsavgifterna. 

Förslag om avgiftshöjningar 
Kemikalieinspektionen föreslår att följande ansökningstyper får höjda ansökningsavgifter på 

grund av en låg kostnadstäckningsgrad: 

• Grundavgiften för ansökningar om godkännande av en enskild produkt där Sverige är 

utvärderande medlemsland. 

 

Förslag om avgiftssänkningar 
Kemikalieinspektionen föreslår att följande ansökningstyper får sänkta ansökningsavgifter på 

grund av en högre kostnadstäckningsgrad: 

• Grundavgiften för ömsesidiga erkännanden av biocidproduktfamiljer 

• Grundavgiften för ansökningar om likadan biocidprodukt 

• Grundavgiften för villkorsändringar där Sverige är utvärderande medlemsland 

• Vissa tilläggsavgifter för Livsmedelsverkets bedömning  

 

Dessutom föreslår vi en sänkt grundavgift för unionsgodkännanden där Sverige är utvärderande 

medlemsland. Kemikalieinspektionen saknar i dagsläget tillräcklig erfarenhet av denna ärendetyp 

för att kunna räkna på någon faktisk kostnadstäckning. Baserat på hur processen för 

unionsgodkännanden ser ut bedömer vi dock att den stora nivåskillnaden som gäller idag inte är 

motiverad i jämförelse med det vanliga ansökningsförfarandet.  

Förslag om ny tilläggsavgift för jämförande bedömning 
Kemikalieinspektionen föreslår att en tilläggsavgift för ansökningar där en jämförande 

bedömning behöver göras på grund av att medlet innehåller ett eller flera kandidatämnen för 

substitution läggs till. Syftet med dessa tilläggsavgifter är att differentiera avgiften för ansökningar 

där en jämförande bedömning behöver göras, både på grund av en högre arbetsinsats och som ett 

ekonomiskt styrmedel i linje med etappmålet för farliga ämnen som syftar till att minska miljö- 

och hälsoriskerna kopplade till användningen av biocidprodukter. Etappmålet är preciserat till att 

användningen av biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030. 

Kandidatämnen för substitution är just sådana verksamma ämnen som har särskilt farliga 

egenskaper. 

För följande ansökningstyper föreslår vi att denna tilläggsavgift läggs till: 

• För ansökningar om godkännanden och större villkorsändringar där Sverige är 

utvärderande medlemsland 

• För ansökningar om godkännanden och större villkorsändringar genom ömsesidigt 

erkännande 
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Förslag om ny tilläggsavgift för varje ytterligare produkttyp som ansökan omfattar 
Kemikalieinspektionen föreslår att en tilläggsavgift för ansökningar som omfattar fler än en 

produkttyp i syfte att täcka upp för den ytterligare arbetsinsats som detta medför.  

För följande ansökningstyper föreslår vi att denna tilläggsavgift läggs till: 

• För ansökningar om godkännanden där Sverige är utvärderande medlemsland  

 

Förslag om ny tilläggsavgift för produkter som innehåller ämnen som inger 
betänkligheter 
Kemikalieinspektionen föreslår att en tilläggsavgift för produkter som innehåller ämnen som 

inger betänkligheter läggs till. För dessa ämnen behöver en ytterligare riskbedömning utföras i 

enlighet med biocidförordningen. Syftet med denna tilläggsavgift är att differentiera avgiften för 

ansökningar med dessa ämnen både på grund av en högre arbetsinsats och som ett ekonomiskt 

styrmedel i linje med etappmålet för farliga ämnen och att minska miljö- och hälsoriskerna 

kopplade till användningen av biocidprodukter. 

För följande ansökningstyper föreslår vi att denna tilläggsavgift läggs till: 

• För ansökningar om godkännanden där Sverige är utvärderande medlemsland  

 

Förslag om ny tilläggsavgift för varje ytterligare metafamilj som en ansökan för en 
biocidproduktfamilj omfattar 
Kemikalieinspektionen föreslår att en tilläggsavgift för varje ytterligare så kallade metafamilj 

(undergrupper av produkter inom samma biocidproduktfamilj) som en ansökan för en 

biocidproduktfamilj omfattar läggs till. Syftet är att täcka upp för den ytterligare arbetsinsats som 

detta medför.  

För följande ansökningstyper föreslår vi att denna tilläggsavgift läggs till: 

• För ansökningar om godkännanden där Sverige är utvärderande medlemsland  

• För ansökningar om godkännanden genom ömsesidigt erkännande 

7.10.3.2  Förslag på nya ansökningsavgifter för ärendetyper som vi föreslår ska 
subventioneras av staten 

För följande avgifter föreslår vi subventionering utifrån de skäl som redovisas i avsnitt 7.9. 

Utgångspunkten vid avgiftsrevideringen har varit att i så hög utsträckning som möjligt behålla 

dagens avgiftsnivåer. Kemikalieinspektionen har än så länge ingen erfarenhet att vara 

utvärderande land för ansökningar om produktgodkännande genom förenklat förfarande varför 

en faktisk kostnad och kostnadstäckningsgrad inte har kunnat beräknas. Eftersom ett antagande 

gjorts om att vi framöver kommer att hantera sådana ärenden har en uppskattning av 

kostnaderna gjorts utifrån extrapolering av erfarenhet från andra ärendetyper. 

Tabell 29. Förslag på nya ansökningsavgifter för biocidprodukter som vi föreslår ska subventioneras av staten 

Ärendekategorier Nuvarande 
ansökningsavgift 
Grundavgift (kr) 
Tilläggsavgifter 
(kr) 

Nuvarande 
kostnadstäckningsgrad 
ansökningsavgift (%) 

Förslag på ny 
ansökningsavgift 
Grundavgift (kr) 
Tilläggsavgifter (kr) 

Ansökningar om godkännande genom förenklat förfarande  
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Enskild produkt, utvärderande land 60 000 Underlag saknas 
Uppskattning: ~15 % 

60 000 

Biocidproduktfamilj, utvärderande 
land 

120 000  100 000 

Anmälan för enskild produkt, berört 
medlemsland 

8 000  8 000 

Anmälan för biocidproduktfamilj, 
berört medlemsland 

  12 000 

Ansökningar om ändring av godkännande genom förenklat förfarande 

Större ändring av godkännande, 
utvärderande medlemsland 

  20 000 

Mindre ändring av godkännande, 
utvärderande medlemsland 

  10 000 

Anmälan om ändring   5 000 

Administrativa ändringar av 
godkännanden 
 
med viss bedömning 
 
utan bedömning 

 
 
 
 
 
 

  
 
4 000 
 
2 000 

Dispenser 

Dispens, annat än forskning och 
utveckling 

15 000 ~30 % 12 000 

Dispens forskning och utveckling 
(anmälan) 

8 000 ~60 % 5 000 

 

Förenklat förfarande 
När det gäller prövning av förenklat förfarande saknar Kemikalieinspektionen erfarenhet av att 

vara utvärderande land. Därför föreslår vi att dessa ansökningsavgifter inte justeras i nuläget. 

Kemikalieinspektionen föreslår specifika ansökningsavgifter för ändring av godkännande genom 

förenklat förfarande. I nuvarande avgiftsförordning saknas dessa specifika avgifter vilket gör att 

villkorsändringar blir relativt kostsamma för innehavaren. För att främja tillgängliggörandet av 

dessa biocidprodukter som bedöms ha begränsade risker föreslår vi därför specifika avgifter för 

ändringar av produkter som godkänts genom förenklat förfarande. 

Dispenser 
Gällande dispenser föreslår vi en sänkning av nivån på ansökningsavgiften för forskning och 

utveckling, det görs på grund av den höga kostnadstäckningsgraden för dessa typer av ärenden. 

7.10.4 Årsavgift biocidprodukter 

Den nuvarande nivån på årsavgifter för bekämpningsmedel beräknas baserat på en procentandel 

av försäljningsvärdet (5,5 procent på försäljningsvärdet per kemiskt medel och 1,3 procent för det 

sammanlagda försäljningsvärdet för biologiska medel). Årsavgiften ska betalas med lägst 2 000 

kronor och högst 400 000 kronor.  

Förslag med utgångspunkt att biocidverksamhet ska undantas från krav på full 
kostnadstäckning 
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Vi föreslår att årsavgifterna för bekämpningsmedel framöver differentieras mellan 

växtskyddsmedel och biocidprodukter. För årsavgifterna för biocidprodukter föreslår vi följande 

nivåer: 

• 5,5 procent på försäljningsvärdet per kemisk biocidprodukt 

• 1,3 procent för det sammanlagda försäljningsvärdet för biologiska biocidprodukter och 

för kemiska biocidprodukter som är godkända enligt förenklat förfarande  

• Årsavgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 400 000 kronor.  

 

Årsavgiften för biocidprodukter föreslår vi ska ligga kvar på samma nivå som i dagsläget under 

den fortsatta infasningen av EU:s biocidförordning. Detta eftersom höjningar av avgifterna skulle 

få för stor negativ påverkan på de företag som sätter ut biocidprodukter på den svenska 

marknaden och därmed även påverka tillgången till samhällsviktiga produkter. En mindre 

justering av årsavgifter skulle endast ge en liten positiv effekt på kostnadstäckningsgraden. Att 

effekten blir så liten kommer av att biocidprodukter inte genererar så höga årsavgifter. Det 

påverkas av att EU:s biocidförordning innefattar en övergångsperiod vilket göra att vissa 

produkter ännu inte genererar årsavgifter som bekämpningsmedel. 

Den enda ändring som vi föreslår för årsavgifterna är att kemiska biocidprodukter som godkänns 

enligt förenklat förfarande, och därmed har begränsade risker, ska omfattas av den lägre 

procentandelen som i dagsläget endast gäller för biologiska medel. 

7.11 Prognostiserade kostnader och intäkter med föreslagna 
avgifter 

Nedan presenteras utfallet av intäkter från ansökningsavgift respektive årsavgift som genereras av 

de föreslagna avgifterna. Intäkterna jämförs med de prognostiserade kostnaderna för respektive 

verksamhet. 

Utfallet som presenteras är ungefärligt då både intäkter och kostnader skiljer sig åt mellan åren. 

Antalet inkomna ärenden och vilken typ av ärenden som inkommer varierar mellan åren och i 

praktiken kan prövningen uppkomma fler år senare än ansökan inkommit och 

ansökningsavgiften tagits ut. 

7.11.1 Prognostiserade kostnader och intäkter i den avgiftsfinansierade 
växtskyddsmedelsverksamheten 

Avgiftsförslaget som helhet bygger på att de ärenden som vi föreslår ska undantas från krav på 

full kostnadstäckning subventioneras av statliga medel och inte av avgiftskollektivet. 

Växtskyddsmedelsverksamhet som bedöms kunna bedrivas med full 
kostnadstäckning 
Detta scenario utgår från Kemikalieinspektionens uppskattade behov av resurser för att bedriva 

tillsyn, stöd till företag och registerhållning inom växtskyddsmedelsområdet. 

Kemikalieinspektionen har gjort bedömningen av behovet av tillsyn och stöd till företag är 60 

procent högre jämfört med dagens nivåer. 

I scenariot beräknas prövningskostnaden ligga på ungefär samma nivå som idag. 

Kemikalieinspektionen bedömer att förutsättningarna för att nå full kostnadstäckning för 

växtskyddsmedelsprövningen kommer att vara goda med de föreslagna avgifterna. 

Tabell 30. Avgiftsfinansierad växtskyddsmedelsverksamhet som bedöms kunna bedrivas med full kostnadstäckning 
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Verksamhet som 
bedöms kunna 
nå full 
kostnadstäckning 

Snitt-
kostnad 
per år 
(tkr) 

Snittintäkt 
ansöknings-
avgift per år (tkr) 

Snittintäkt 
årsavgift 
per år (tkr) 

Summa 
avgifter per 
år (tkr) 

Kostnads-
täcknings-
grad 
(procent) 

Kostnader 
som 
behöver 
täckas av 
staten 
(tkr) 

Prövning av 
växtskyddsmedels-
ärenden där full 
kostnadstäckning 
bedöms kunna 
uppnås 

27 000 10 500 
 

17 500 28 000 104 % - 

Prövning utförd av 
SLV och SJV 

4 400 4 400  4 400 100 % - 

Tillsyn 
växtskyddsmedel 

3 800  3 800 3 800 100 % - 

Stöd till företag 1 200  1 200 1 200 100 % - 

Registerhållning 2 700  2 700 2 700 100 % - 

Summa  39 100 14 900 25 200 40 100 103 % - 

 

Kemikalieinspektionen bedömer att tillsyn, stöd till företag och registerhållning kan bedrivas 

enligt förslaget och har möjlighet att uppnå full kostnadstäckning från årsavgifter.  

I prövningen bedöms den totala kostnadstäckningen från ansökningsavgifter nå upp till runt 40 

procent. Samtidigt bedöms intäkterna från föreslagna årsavgifter uppgå till 60 procent vilket 

skulle täcka resterande prövningskostnad för växtskyddsmedel.  

Den beräknade intäkten från ansökningsavgifter plus årsavgifter bedöms uppgå till runt 38 

miljoner kronor per år. Den beräknade kostnaden bedöms uppgå till runt 37 miljoner kronor per 

år. För hela den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår kostnadstäckningsgraden med de 

föreslagna avgifterna till 103 procent. 

Som nämnts tidigare är det årliga variationer i både intäkter och kostnader varför det finns stora 

osäkerheter i utfallet för enskilda år. Under en längre tidsperiod bör dock osäkerheterna till viss 

del minska. Kemikalieinspektionens bedömning är att de föreslagna avgiftsnivåerna bör ge full 

kostnadstäckning givet att vissa typer av ansökningsavgifter och prövningskostnader 

subventioneras av staten. 

Växtskyddsmedelsärenden som vi föreslår ska subventioneras  
Kemikalieinspektionens förslag baseras på att vissa ansökningsavgifter och tillhörande prövning 

bör subventionernas genom statliga medel.  

Nedan presenteras utfallet från intäkter och kostnader i de ärenden som föreslås subventioneras 

av staten. De ärenden som föreslås subventioneras är ansökningar om UPMA, liten odlingsareal, 

biologiska växtskyddsmedel, medel med begränsade risker samt dispenser. 

Tabell 31. Växtskyddsmedelsverksamhet som vi föreslår ska subventioneras 

Subventionerad 
verksamhet 

Snitt-
kostnad 
per år 
(tkr) 

Snittintäkt 
ansökningsavgift 
per år (tkr) 

Snittintäkt 
årsavgift 
per år 
(tkr) 

Kostnads-
täckningsgrad 
(procent) 

Kostnader som 
behöver täckas 
av staten (tkr) 

Prövning av 
subventionerade 

4 500 700 100 18 % 3 700 
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växtskyddsmedels-
ärenden 

(om 40 % 
indirekta 
kostnader) 

 

Den årliga kostnaden för prövning av de ärenden som vi föreslår ska subventioneras beräknas till 

runt 4 500 tkr medan intäkten beräknas uppgå till runt 800 tkr. Intäkten från årsavgiften är låg 

eftersom biologiska växtskyddsmedel samt växtskyddsmedel med begränsad risk föreslås få en 

årsavgift på 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet. Både UPMA och 

produktgodkännande utifrån kriteriet liten odlingsareal genererar små försäljningsvolymer och 

liten årsavgift.   

Kostnadstäckningsgraden för dessa ärenden beräknas till 18 procent. Förslaget utgår från att 

statliga medel subventionerar stora delar av prövningskostnaden för de ärendetyper som vi 

föreslår ska undantas från målet om full kostnadstäckning. Baserat på prognoser för 

ärendeinflödet uppskattas konsekvensen för staten bli en årlig kostnad på omkring 3 700 tkr. 

Eftersom ärendeinflödet varierar mellan åren kommer även kostnaden för staten att variera. 

7.11.2 Prognostiserade kostnader och intäkter i den avgiftsfinansierade 
biocidproduktverksamheten 

Biocidproduktverksamhet som vi föreslår ska undantas från krav på full 
kostnadstäckning 
I detta scenario har Kemikalieinspektionen utgått från de samlade behoven av resurser till 

biocidfinansierad verksamhet. 

Kemikalieinspektionen har gjort bedömningen att det kommande behovet av resurser till tillsyn 

av biocidproduktföretag, stöd till biocidproduktföretag och registerhållning är runt 70 procent 

högre i jämförelse med utfallet för perioden 2018–2020. Biocidföretagen är ofta små eller 

medelstora och har inte alltid kunskap om gällande regler, därför är behov stort av både tillsyn 

och stöd. Kemikalieinspektionen bedömer att kostnaden för tillsyn behöver öka med 80 procent.  

I scenariot beräknas kostnaden för prövningsverksamheten öka. Det beror på ett antagande om 

att Sverige bör vara utvärderande land för fler biocidproduktansökningar. Sverige mottar årligen 

mellan 10–15 förfrågningar om att vara utvärderande land men på grund av begränsade resurser 

och risk att inte nå målen om att fatta beslut inom gällande tidsfrister tackar myndigheten endast 

ja till ett fåtal förfrågningar. Kemikalieinspektionen ser ett behov av att acceptera fler sådana 

ansökningar jämfört med idag. Vi ser att Sverige bör öka sitt bidrag till genomförandet av EU:s 

biocidförordning, något som även utpekas i vårt regleringsbrev för 2022 som ett 

återrapporteringskrav. Ju fler produkttyper som prövas enligt förordningen desto högre andel av 

produkterna på den svenska marknaden kommer att vara utvärderade enligt kraven i EU:s 

biocidförordningen i syfte att nå ett högt skydd för hälsa och miljö. Detta bedömer vi är en viktig 

insats kopplat till målet om Giftfri miljö. I vårt förslag är utgångspunkten sammanlagt åtta 

ansökningar där Sverige är utvärderande land per år. 
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Tabell 32. Avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna endast bedöms kunna bidra till kostnaderna, 

biocidprodukter 

 Snittkostnad 
per år (tkr) 

Snittintäkt 
ansökningsavgift 
per år (tkr) 

Snittintäkt 
årsavgift 
per år 
(tkr) 

Kostnadstäcknings-
grad 
(procent) 

Kostnader 
som 
behöver 
täckas av 
staten 
(tkr) 

Prövning 
biocidprodukter i 
kategori 1 

29 000 9 000 4 000 45 % 16 000 
 

Prövning utförd av 
SLV  

100 100  100 % - 

Tillsyn 
biocidprodukter 

4 900  4 900 100 % - 

Stöd till företag 2 500  2 500 100 % - 

Registerhållning 2 700  2 700 100 % - 

Summa 
avgiftsfinansierad 
verksamhet 

39 200 9 100 14 100 60 % 16 000 

 

Ett antagande har gjorts att tillsyn, stöd till företag och registerhållning får full kostnadstäckning 

från årsavgifter (visas som 100 procent kostnadstäckningsgrad i ovanstående tabell). Ett alternativ 

till detta skulle kunna vara att man i stället fördelar kostnadstäckningsgraden jämnt över alla 

verksamheter. 

Utifrån antagandet att det är prövningen som får bära hela underfinansieringen skulle intäkterna 

från föreslagna årsavgifter endast ge 15 procent kostnadstäckning till prövningskostnaden för 

biocidprodukter. De föreslagna ansökningsavgifterna skulle nå upp till runt 30 procent 

kostnadstäckning av prövningskostnaden. Med föreslagna nya avgiftsnivåer på både 

ansökningsavgifter och årsavgifter är bedömningen att kostnadstäckningen för prövningen endast 

når upp till runt 45 procent.  

Bedömningen påverkas mycket av vår prognos på framtida ärendeinflöde. Osäkerheterna i 

prognostiserade intäkter och kostnader framåt är särskilt stora för biocidansökningarna, inte 

minst på grund av vår begränsade erfarenhet av flertalet ansökningstyper. De ärendetyper som 

har lägst kostnadstäckning är de där vi är utvärderande medlemsstat. Vi ser att det finns ett stort 

behov av att bidra mer i EU:s samarbete och att vara utvärderande land för fler nya och förnyade 

produktgodkännanden.  

I dagsläget finns det inte förutsättningar att uppnå full kostnadstäckning för avgiftsfinansierad 

verksamhet inom biocidområdet. Den totala kostnaden för verksamheten beräknas uppgå till runt 

39 miljoner medan intäkten från de föreslagna avgifterna endast uppgår till runt 23 miljoner 

kronor. Kostnadstäckningsgraden för all avgiftsfinansierad biocidverksamhet skulle ligga på 60 

procent och generera en merkostnad för staten på ungefär 16 miljoner per år. 

Biocidproduktärenden som vi föreslår ska subventioneras  
Nedan presenteras utfallet från intäkter och kostnader i de ärenden som vi föreslår ska 

subventioneras av staten. De ärenden som vi föreslår ska subventioneras är ansökningar genom 

förenklat förfarande samt dispenser. 

Tabell 33. Subventionerad prövning av biocidprodukter 
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Subventionerade 
ärenden 

Snittkostnad 
per år (tkr) 

Snittintäkt 
ansökningsavgift 
per år (tkr) 

Snittintäkt 
årsavgift 
per år (tkr) 

Kostnadstäckningsgrad 
(procent) 

Kostnader 
som 
behöver 
täckas av 
staten 
(tkr) 

Prövning 
biocidprodukter i 
kategori 2 
(subventionerat) 

900 
(om 40 % 
indirekta 
kostnader) 

200 50 27 % 650 

 

Den årliga kostnaden för prövning av de ärenden som vi föreslår ska subventioneras beräknas till 

runt 900 000 kronor medan intäkten beräknas uppgå till runt 250 000 kronor. Intäkten från 

årsavgiften är låg eftersom biocidprodukter godkända enligt förenklat förfarande föreslås få en 

årsavgift på 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet. 

Kostnadstäckningsgraden för dessa ärenden beräknas till 27 procent. Förslaget utgår från att 

statliga medel täcker stora delar av prövningskostnaden för de ärendetyper som vi föreslår ska 

subventioneras. Baserat på prognoser för ärendeinflödet uppskattas konsekvensen för staten bli 

en årlig kostnad på omkring 650 000 kronor.  

Osäkerheterna i dessa siffror är dock stora. Det beror på att vi inte vet hur många ansökningar 

om förenklat förfarande som faktiskt inkommer till myndigheten. Eftersom vi saknar erfarenhet 

av att vara utvärderande land för dessa prövningar har dessutom kostnaden och 

kostnadstäckningsgraden utgått från uppskattade schabloner och inte faktiska utfall vilket gör 

osäkerheterna ännu större.  

7.12  Förslag och skäl till övriga förändringar i nuvarande förordning  
Förutom att föreslå förändringar i avgiftsnivåer föreslår vi även förändringar av strukturell 

karaktär, tillägg av avgifter, förtydliganden etcetera. Dessa förslag och skäl till förändringar 

redovisas nedan. 

7.12.1 1 kap. Bestämmelser om förordningen och dess tillämpning 

Samma begrepp definieras ibland olika i EU:s förordningar om växtskyddsmedel respektive 

biocidprodukter. I 1 kap. 2 § föreslår vi en ändring som tydliggör att definitionerna i de olika 

förordningarna ska tillämpas beroende på om en avgiftsbestämmelse gäller växtskyddsmedel eller 

biocidprodukter. 

7.12.2 2 kap. Avgifter för prövning av kemiska växtskyddsmedel 

I 2 kap. anges ansökningsavgifter för kemiska växtskyddsmedel. 

I förslaget har hänsyn tagits till behovet av att modernisera språket och att formulera lydelser 

utifrån principer om klarspråk. För att ytterligare förenkla förståelsen och tillämpningen av 

avgiftsuttag har en översyn gjorts avseende behovet av specifika artikelhänvisningar till 

växtskyddsmedelsförordningen. I förslaget finns färre hänvisningar till specifika artiklar i 

växtskyddsmedelsförordningen. Växtskyddsmedelsförordningen har väldefinierade och 

väletablerade begrepp och Kemikalieinspektionen anser att hänvisningar till lagrum inte är 

nödvändigt i alla paragrafer. Att främst använda de definierade ansökningstyperna skapar 

förutsättningar för en större tydlighet och transparens för sökande parter som slipper läsa 

växtskyddsmedelsförordningen parallellt med avgiftsförordningen om bekämpningsmedel för att 

förstå avgiften för respektive ansökan. 
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I 1 § föreslår Kemikalieinspektionen att det läggs till en hänvisning till 6 kap. 3 §, då det gäller 

avgiftsuttag för bedömning av ekvivalens samt utvärdering av dokumentation som hör samman 

med verksamt ämne. Denna hänvisning förutsätter att 6 kap. 3 § ändras i enlighet med 

Kemikalieinspektionens hemställan gällande ändringar i 6 och 7 kap. som lämnas in separat i 

samband med redovisning av regeringsuppdraget. Motiveringen till myndighetens önskan att 

förlägga avgiftsuttag för bedömning av ekvivalens samt utvärdering av dokumentation som hör 

samman med verksamt ämne framgår nedan.  

Kemikalieinspektionen anser att det förenklar att ha färre grundavgifter i 2 § och i stället hantera 

skillnader i förutsättningar mellan olika ansökningar med tilläggsavgifter i 3 och 4 §§. 

Myndigheten föreslår vidare att bestämmelsen om grundavgifter förtydligas på så sätt att de 

ansökningstyper där Sverige är utvärderande medlemsstat i norra zonen uttryckligen nämns i 

bestämmelsen, i stället för att som i den nuvarande avgiftsförordningen benämnas ”i andra fall”.  

I nuvarande avgiftsförordning har ansökningar om produktgodkännanden olika grundavgift 

beroende på om de innehåller kandidatämne för substitution eller inte. Vi föreslår i stället att det 

hanteras med en tilläggsavgift i 3 och 4 §§. I nuvarande avgiftsförordning har ömsesidigt 

erkännande differentierad avgift beroende på om ansökan baseras på ett godkännande inom 

norra zonen eller från övriga länder. Detta föreslår vi i stället hanteras genom en tilläggsavgift för 

bedömning av jämförbarhet avseende miljöförhållandena i 4 §. Myndigheten anser att förslagen 

skapar en bättre förståelse och transparens för avgifternas uppbyggnad.  

I nuvarande 2 § ingår två grundavgifter som har fallit ur bruk, avgift för ansökan vid ett tillfälligt 

godkännande samt avgift för ansökan om ömsesidigt erkännande som grundas på bestämmelser 

som gällde före den 14 juni 2011. Då det inte längre är möjligt att ansöka om dessa typer av 

godkännanden föreslår vi att grundavgifterna tas bort.   

Kemikalieinspektionen föreslår att det införs en ny ansökningstyp med tillhörande grundavgift 

för så kallade klonprodukter. Förslaget att införa denna ansökningstyp görs med stöd av 

artiklarna 29, 33, 34 och 45 i växtskyddsmedelsförordningen. En process för godkännande av 

identiska produkter finns redan i flera EU-länder och EU-kommissionen har tagit in 

godkännandeförfarandet i sitt vägledningsdokument för produktprövningen23. Ansökan om en 

klonprodukt kan endast godtas efter att en referensprodukt är godkänd. Klonprodukten måste 

vara identisk med en i Sverige godkänd referensprodukt. Användningsområdena för 

klonprodukten ska vara samma som för referensprodukten eller mindre omfattande, det vill säga 

endast innehålla delar av referensproduktens användningsområden. Vid införandet av 

växtskyddmedelsförordningen upphörde möjligheten att godkänna identiska växtskyddsmedel 

genom ytterligare handelsnamn. Behovet av ett sådant förfarande har dock kvarstått. Fördelarna 

med förslaget är att en ändamålsenlig och alternativ procedur för att sätta ut en likadan/samma 

produkt med ett annat namn på den svenska marknaden. Förslaget uppfyller önskemål och behov 

som finns hos innehavarna av produktgodkännanden, det skulle innebära kostnadseffektivisering 

och en administrativ lättnad för företagen. Myndigheten anser att det finns behov av att införa en 

ansökningstyp med tillhörande avgift för likadan/ samma produkt med ett annat namn. Det 

skulle skapa samma förutsättningar för företagen som i till exempel Danmark. 

Den nuvarande 4 § innehåller en tilläggsavgift för ekvivalensbedömning. En bedömning av 

ekvivalens görs i samband med att ett verksamt ämne börjar tillverkas i en ny fabrik (ny källa) för 

att säkerställa att den nya framställningen sker på ett sådant sätt att ämnet är ekvivalent med det 

verksamma ämne som är godkänt på EU-nivå. Är det inte ekvivalent kan inte sökande hänvisa till 

godkännandet av det verksamma ämnet på EU-nivå och kan inte hänvisa till den dossier och de 

 
23 Guidance document on zonal evaluation and mutual recognition, withdrawal, and amendment of 
authorisations under Regulation (EC) No 1107/2009 (SANCO /13169/2010 Rev. 11) 
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referensvärden som fastställs på EU-nivå. Kan sökande inte visa på kemisk ekvivalens är inte 

grundförutsättningarna för en produktansökan uppfyllda och ansökan avvisas. Anses det råda 

teknisk ekvivalens börjar själva produktprövningen. En prövning av ekvivalens ska enligt artikel 

38 i växtskyddsmedelsförordningen ske av det rapportörland som utvärderade verksamt ämne 

om inte medlemsstaten som ska pröva produktansökan samtycker till att göra det. Processen för 

bedömning av teknisk ekvivalens är sådan att den inte är förenlig med processen för 

produktprövning utan måste hanteras i särskild ordning med egna tidsfrister. Dessutom skiljer sig 

principen för avgiftsuttag i produktprövningen jämfört med utvärdering av verksamt ämne. I 

produktprövningen täcker årsavgifterna delar av prövningskostnaderna medan så inte är fallet vid 

utvärdering av verksamt ämne. Kemikalieinspektionen föreslår därför att avgiften för 

ekvivalensbedömning utgår från 4 § och att avgift för denna prövning i stället tas ut enligt 6 kap. 

3 §.   

I förslagets 4 och 5 §§ föreslår vi en uppdelning av tilläggsavgifterna för Jordbruksverkets 

respektive Livsmedelsverkets bedömning. Nivån föreslår vi delas upp utifrån Sveriges roll i 

produktprövningen, om Sverige är prövande medlemsstat, berörd medlemsstat eller om ansökan 

är ett ömsesidigt erkännande. 

I nuvarande 7 § anges en avgift för utvärdering av studier avseende det verksamt ämne som inte 

tidigare är prövade. Detta föreslår vi i stället att hanteras genom en hänvisning till 6 kap. där 

övriga avgifter som hör samman med prövningen av verksamma ämnen hanteras. Principen 

skiljer sig åt för avgiftsuttag i produktprövningen jämfört med utvärdering av verksamt ämne. I 

produktprövningen täcker årsavgifterna delar av prövningskostnaderna medan så inte är fallet vid 

utvärdering av verksamt ämne. Kemikalieinspektionen föreslår därför att avgiften för utvärdering 

av studier som hör samma med verksamt ämne utgår från 7 § och att avgift för denna prövning i 

stället tas ut enligt 6 kap. 3 §, avgift för prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel.  

Kemikalieinspektionen har i översynen av avsnittet som handlar om ändrat godkännande, 8 §, 

sett ett behov av att göra en del större förändringar. I förslaget delas ansökningsavgifterna upp 

utifrån behovet att göra nya riskbedömningar. Även tilläggsavgifterna vid ändring av ett 

godkännande föreslår vi delas upp. Avgiftsnivån avgörs utifrån Sveriges roll i produktprövningen, 

om Sverige är prövande medlemsstat eller berörd medlemsstat. 

Gällande ansökningsavgift gällande godkännande för liten odlingsareal föreslår vi att tydliggöra 

att denna ansökningstyp endast gäller då den sammanlagda odlingsarealen i Sverige inte överstiger 

3000 hektar.  

I nuvarande 15 § som handlar om olika typer av dispenser från produktgodkännande föreslår vi 

att avgiften för anstånd tas bort då prövning och beslut om anstånd hanteras inom ramen för 

andra typer av ansökningar.  

I förslaget ingår att hantera avgifterna för växtskyddsmedel med låg risk så att de likställs med 

avgifterna för biologiska medel i kapitel 3. I förslaget har därför specifika avgifter för 

växtskyddsmedel med låg risk tagits bort från 2 kap. 2, 5, 11 och 12 §§. Förslaget går ut på 

harmoniserade avgiftsnivåer för de växtskyddsmedel som har begränsade risker för hälsa och 

miljö. 

7.12.3 3 kap. Avgifter för prövning av biologiska växtskyddsmedel 

I 3 kap. anges ansökningsavgifter för biologiska växtskyddsmedel.  

Kemikalieinspektionen föreslår att det förtydligas att biologiska växtskyddsmedel i detta avsnitt 

definieras till att innehålla mikroorganismer så att de inte blandas ihop med biologiska medel 

innehållande makroorganismer, som hanteras i 5 kap. förordningen om 
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bekämpningsmedelsavgifter. Kemikalieinspektionen föreslår vidare att avgifter enligt 3 kap. även 

ska utgå för växtskyddsmedel som innehåller sådana verksamma ämnen med begränsad risk som 

Kemikalieinspektionen i enlighet med bemyndigandet i 2 kap. 37 a § 

bekämpningsmedelsförordningen har föreskrivit undantag för. Att hantera alla växtskyddsmedel 

med lägre risker för hälsa och miljö på ett enhetligt sätt skapar förutom en främjande effekt på 

marknadstillträdet för dessa medel även en större tydlighet och transparens för sökande avseende 

vilka avgiftsnivåer som råder. Myndigheten föreslår därför även att kapitlet byter namn till 

”Avgifter för prövning av biologiska växtskyddsmedel innehållande mikroorganismer och 

kemiska växtskyddsmedel innehållande verksamma ämnen med begränsad risk” för att återspegla 

detta.  

Genom hela kapitlet har grundavgift ändrats till avgift eftersom det i 3 kap. helt saknas 

tilläggsavgifter.  

I 2 § har de olika ansökningsalternativen specificerats för att förenkla och förtydliga vilka olika 

typer av ansökningsförfaranden och olika ansökningsavgifter som gäller.  

Kemikalieinspektionen föreslår att det, liksom för kemiska växtskyddsmedel, införs en ny 

ansökningstyp för så kallades klonprodukter. Motiven för myndighetens förslag att införa en ny 

ansökningstyp rörande klonprodukter framgår av avsnitt 7.12.2 ovan.  

Dispens genom anstånd enligt nuvarande 5 § föreslår vi stryks eftersom sådana prövningar och 

beslut hanteras inom ramen för andra ansökningsförfaranden.  

7.12.4 4 kap. Avgifter för prövning av biocidprodukter 

I 4 kap. anges ansökningsavgifter för både kemiska och biologiska biocidprodukter. 

Kemikalieinspektionen föreslår att 4 kap. delas upp i olika avsnitt beroende på om prövningen 

görs i enlighet med EU:s biocidförordning eller om den görs i enlighet med förordningen 

(2014:425) om bekämpningsmedel (nationell rätt). 

Kemikalieinspektionen föreslår vidare att 4 kap. delas upp i olika avsnitt beroende på ärendetyp 

och om Sverige är utvärderande eller berörd medlemsstat. Det beror på att avgiftsnivåerna skiljer 

sig åt mellan dessa förfaranden, både avseende grundavgifter och tilläggsavgifter. Denna 

uppdelning föreslår vi både för godkännande och ändring av godkännande. 

I förslaget föreslår vi fler tilläggsavgifter än tidigare för att få en tydligare koppling mellan de 

faktiska kostnaderna, som är beroende av ärendets beskaffenhet, och avgifterna. Detta föreslår vi 

både för godkännande och ändring av godkännande. 

En ny tilläggsavgift föreslår vi för varje kandidatämne för substitution som en produkt innehåller. 

Detta eftersom prövningen av produkten innehållande kandidatämnen aktualiserar ett särskilt 

förfarande för en ”jämförande bedömning” enligt artikel 23 i EU:s biocidförordning. Ett 

verksamt ämne anses vara ett kandidatämne om det uppfyller villkoren i artikel 10.1 i EU:s 

biocidförordning.  

En ny tilläggsavgift föreslår vi också för varje ämne som inger betänkligheter enligt definitionen i 

art. 3.1 f i EU:s biocidförordning. Detta eftersom dessa ämnen kräver en särskild bedömning. 

Vidare föreslår vi en ny tilläggsavgift för varje ”metafamilj”. Beskrivningen av begreppet 

härstammar från EU-vägledningsdokument gällande biocidproduktfamiljer. En metafamilj 

omfattar en undergrupp av produkter i en biocidproduktfamilj där produkterna har liknande 

sammansättning, samma användningsområde och risk- och effektivitetsnivå. Metafamiljer kan bli 

aktuella för utspädda eller spädda produkter, eller sådana produkter som kräver handskar eller 

skyddsutrustning. 
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Gällande ändring av godkännande föreslår vi en avgift för de ändringar som påverkar 

Kemikalieinspektionens bedömning för produktgodkännandet. Det kan till exempel vara fråga 

om en ändring i sammansättningen som inte täcks av den tidigare bedömningen. För dessa typer 

av ändringar krävs en utvärdering av de risker ändringarna kan medföra. De villkorsändringar 

som inte påverkar den tidigare bedömningen bedöms inte vara kostnadskrävande och har således 

en lägre avgift. För de administrativa villkorsändringarna föreslår vi uppdelning i två nivåer 

baserat på omfattning. 

Eftersom sökanden inte får ändra sin ansökan efter valideringssteget föreslår 

Kemikalieinspektionen upphävande av avgiften för ny utvärdering under ansökningstiden, 

nuvarande 8 §. Om sökanden önskar ändra ansökan efter valideringssteget bör detta i stället 

hanteras som en ansökan om villkorsändring, när produkten väl har godkänts.  

I 22 § föreslår vi en ny ansökningsavgift för förfarandet gällande annat namn enligt 4 kap. 

förordningen om bekämpningsmedel då detta saknas i den nuvarande förordningen. 

7.12.5 8 kap. Årsavgifter för bekämpningsmedel 

Kemikalieinspektionen föreslår att bestämmelsen om årsavgifter för bekämpningsmedel ändras så 

att en årsavgift gäller för växtskyddsmedel och en annan för biocidprodukter. 

Vi föreslår en lägre årsavgift för biologiska medel, växtskyddsmedel med begränsad risk och 

biocidprodukter som är godkända enligt förenklat förfarande. 

7.12.6 9 kap. Avgifternas betalning och slutliga bestämmande 

I 9 kap. 2 § förordningen om bekämpningsmedelsavgifter regleras fastställande av slutlig avgift, 

redovisning och återbetalning av vissa avgifter. Där ingår de avgifter som enligt nuvarande lydelse 

gäller ny ämnesdokumentation (2 kap. 7 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 9 §). Kemikalieinspektionen föreslår 

enligt ovan att uttag av dessa avgifter i stället ska ske enligt 6 respektive 7 kap. Därmed bör 

hänvisningarna till 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 § och 4 kap. 9 § strykas ur 9 kap. 2 §. 

8 Konsekvensanalys av att ändra avgifterna för 
bekämpningsmedel 

Vi påbörjar konsekvensanalysen i detta avsnitt med en bakgrund och nulägesbeskrivning samt en 

beskrivning av konsekvenserna om inga förändringar görs (referensalternativ). Därefter analyserar 

vi konsekvenserna av Kemikalieinspektionens huvudförslag respektive konsekvenserna av två 

alternativa lösningar.  

Analysen berör konsekvenser för företag som är innehavare av godkända bekämpningsmedel på 

den svenska marknaden. Bekämpningsmedelsföretagen som ingår i avgiftskollektivet är 

uppdelade i växtskyddsmedels- respektive biocidföretag. Vi beskriver även konsekvenserna för 

Kemikalieinspektionens arbete med prövning, tillsyn och direkt stöd rörande bekämpningsmedel. 

Därutöver analyserar vi konsekvenserna för staten och samhället.  

I konsekvensanalysen refererar vi till de samråd vi genomfört med företag och 

branschorganisationer inom växtskyddsmedels- respektive biocidområdet. Vi redovisar samråden 

mer utförligt i bilaga 3.  

8.1 Bakgrund och beskrivning av nuläget  
Enligt 2 § 2 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska denna inte 
tillämpas på föreskrifter gällande sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § 
avgiftsförordningen (1992:191). Men eftersom förslagen berör ändringar i förordning som ska 
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handläggas av Miljödepartementet har Kemikalieinspektionen tagit fram en kvalitativ 
konsekvensanalys som underlag till den fortsatta beredningen inom Regeringskansliet. Detta 
efterfrågades också i uppdragsbeskrivningen.  

En konsekvensutredning ska innehålla en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå. 

Detta har vi till stor del redogjort för i tidigare avsnitt (problembeskrivningen finns framför allt 

att läsa i avsnitt 7.1). Nedan redogör vi för andra utgångspunkter och bakgrund relevant för 

konsekvensanalysen.  

Avgiftskollektivet och prövning av bekämpningsmedel 
I avgiftskollektivet ingår de växtskyddsmedelsföretag och biocidföretag som har godkända 

bekämpningsmedel på den svenska marknaden och därför betalar årsavgift. I avgiftskollektivet 

ingår även de företag eller andra organisationer som ansöker om godkännanden för 

bekämpningsmedel och därmed betalar ansökningsavgift. 

Tabell 34. Antal företag som betalade årsavgifter för godkända bekämpningsmedel för året 2020, uppdelat i antal 

företag som har kemiska respektive biologiska bekämpningsmedel 

 Växtskyddsmedelsföretag Biocidproduktföretag 

Kemiska bekämpningsmedel 55 101 

Biologiska bekämpningsmedel 17 1 

 

Växtskyddsmedelsföretagen är generellt sett stora multinationella företag med hög omsättning 

medan biocidföretagen generellt sett är mindre och har en lägre omsättning. Ett uttag från 

bekämpningsmedelsregistret visar att även biocidproduktföretagen till största del är utländska 

företag. Endast 24 procent av biocidföretagen är svenska.  

Inom växtskyddsmedelbranschen har företagen blivit färre sedan inträdet i EU och 

implementeringen av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av 

växtskyddsmedel på marknaden samt det senare ikraftträdandet av EU:s 

växtskyddsmedelsförordning. Denna utveckling identifierades också som en trolig konsekvens i 

Kommissionens konsekvensanalys då EU-förordningen för växtskyddsmedel beslutades. Åtta 

stora internationella företag som alla är anslutna till branschföreningen Svenskt Växtskydd står 

tillsammans för majoriteten av växtskyddsmedelsförsäljningen i Sverige och har tillsammans en 

omsättning på cirka 700 miljoner kronor.  

Biocidmarknaden inom EU består till 90 procent av små- och medelstora företag. 

Biocidprodukterna är i EU:s biocidförordning indelade i 22 produkttyper. Många av 

produkttyperna utgör en egen bransch och består av en sammansättning av företag med olika 

förutsättningar, utmaningar och behov. 

Det är stora kostnader förenade med att sätta ut ett bekämpningsmedel på den svenska 

marknaden. Krav vid både utvärdering av verksamma ämnen respektive vid prövningen av 

produktgodkännanden är omfattande och det är kostsamt för företagen att utföra studier och 

sammanställa nödvändig dokumentation. Det är en investeringskostnad som företagen ser stora 

osäkerheter i då investeringen inte alltid resulterar i faktiska produktgodkännanden.  

För växtskyddsmedel som sätts ut på den svenska marknaden har de omfattande 

dokumentationskraven gällt ända sedan EU-inträdet, vilket har lett till en succesiv konsolidering 

av växtskyddsmedelsföretagen.  
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För biocider pågår fortfarande en infasning av EU:s biocidförordning. Vissa biocidprodukttyper 

omfattas ännu inte av prövningskrav i enlighet med förordningen men undan för undan kommer 

alla produkter att beröras. Därmed kommer allt fler företag att påverkas av de omfattande 

datakraven i EU:s utvärdering av verksamma ämnen och Kemikalieinspektionens 

produktprövning av biocider. Små företag är i högre utsträckning beroende av konsultstöd för att 

ta fram underlag till ett produktgodkännande. För många företag utgör biocidprodukterna endast 

en liten del av deras totala produktportfölj varför det inte blir ekonomiskt motiverat att bygga 

upp egen kompetens för att ta fram underlag som möter datakraven i biocidlagstiftningen.  

Det kostar alltså mycket för företagen att ta fram underlag inför att ett bekämpningsmedel sätts 

ut på marknaden. Till den totala kostnaden inför ett produktgodkännande adderas sedan 

Kemikalieinspektionens ansökningsavgift. Om produktprövningen resulterar i ett 

produktgodkännande ska företagen betala en årsavgift på försäljningsvärdet vilket minskar den 

vinst som behöver kompensera de tidigare kostnaderna. Bekämpningsmedelsföretagen belastas 

förutom dessa avgifter med en bekämpningsmedelsskatt. Bekämpningsmedelsskattens effekter 

berörs dock inte vidare inom ramen för detta uppdrag. 

Eftersom Sverige är en liten marknad kan det vara svårt att komma upp i tillräckliga 

försäljningsvolymer för att garantera lönsamhet efter alla investeringskostnader i samband med 

prövningen. Om lönsamhet inte kan visas väljer företagen bort den svenska marknaden. 

I samrådet med företagen lyftes det att företagen upplever konkurrensen för biocidprodukter på 

den inre marknaden som ojämn, vilket bland annat orsakas av en styrning med nationella 

styrmedel som exempelvis skatt. Med högre nationella priser och ojämna konkurrensförhållanden 

på den inre marknaden ökar risken för illegal import och införsel av biocidprodukter. 

Kemikalieinspektionens tidigare arbete med och utredning av e-handeln visar att anledningen till 

att privatpersoner köper produkter över gränserna, antingen via e-handel eller privatimport under 

resor, är för att produkter inte finns tillgängliga i Sverige eller för att priset är lägre i det landet där 

de köptes in. 

Bland biocidföretagen som idag har produkter på den svenska marknaden som ännu inte är 

tillståndspliktiga men som snart kommer bli det så finns det en hel del mindre företag som 

kommer ha svårt att klara de initiala investeringskostnader som ett produktgodkännande innebär.  

Mindre företag med produkter som har begränsad användning är extra känsliga för de kostnader 

som en ansökan om produktgodkännande innebär eftersom det kan vara svårt att garantera 

lönsamhet. Denna bild bekräftas av de trendanalyser som Kemikalieinspektionen gjort och av det 

samråd som genomförts inom uppdraget.  

Inom biocidverksamheten utförs många delar av arbetet för första gången. Det gäller både för 

myndigheter och företag. Nya uppgifter och brist på gemensam vägledning gör att arbetet tar mer 

resurser i anspråk. Kostnaderna för både myndigheter och företag förväntas minska ju längre 

EU:s biocidförordning har tillämpats och arbetsrutiner har etablerats.   

Exempel på olika typer av biocidprodukter och branscher 
Eftersom biocidområdet består av många olika produkttyper och branscher som har olika 

förutsättningar har vi valt att beskriva vissa av konsekvenserna närmare för några 

exempelbranscher. De tre typerna av biocidprodukter och branscher vi valt är träskyddsmedel, 

insektsmedel och desinfektionsmedel.  

Träskyddsmedel 

Sverige har stora skogsarealer och en betydande träindustri. Efterfrågan på träskyddsmedel för 

behandling av varor är stor. Användningen av träskyddsmedel avsedda för tryck- och 

vakuumimpregnering är den grupp av biocidprodukt som det säljs mest av i Sverige om man 
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enbart ser till sådana biocidprodukter som omfattas av ett godkännandekrav. Användningen 

motsvarar 80 procent av den totala försäljningsvolymen av biocidprodukter som används inom 

svensk industri. Det finns ett stort samhälleligt värde i användandet av träskyddsmedel som 

förlänger livslängden på träkonstruktioner. 

Insektsmedel 

Insektsmedel är nödvändigt för att upprätthålla en god livsmedelshygien och djurhälsa 

(exempelvis för att bekämpa flugor och kackerlackor) och för en god boendemiljö (exempelvis 

för att bekämpa vägglöss). Insektsmedel är således viktiga för att upprätthålla god folkhälsa, god 

djurhållning och hög livsmedelssäkerhet. En stor andel av de företag som är innehavare av 

insektsmedel är små företag. 

Desinfektionsmedel 

Ett tydligt exempel på att biocidprodukter kan vara helt livsnödvändiga är desinfektionsmedel för 

handhygien och ytor i hälso- och sjukvård samt vattenrening och livsmedelsproduktion.  

För desinfektionsmedel har antalet företag respektive registrerade mängder ökat markant under 

pandemin för att möta den ökade efterfrågan och samhällets behov. Drygt 380 företag är 

registrerade för desinfektionsmedel i produktregistret. Majoriteten av dessa omfattas ännu inte av 

krav på godkännande enligt EU:s biocidförordning på grund av övergångsregler. Därför är dessa 

företag ännu inte en del av avgiftskollektivet för bekämpningsmedel. Övergångsreglerna som 

medger undantag från godkännandekravet kommer dock att upphöra i samband med att 

produkterna ska prövas enligt EU:s biocidförordning. Kommande avgiftsnivåer kommer 

sannolikt att påverka om innehavarna väljer att ansöka om produktgodkännanden för den 

svenska marknaden.  

De branscher som hanterar de största kvantiteterna av desinfektionsmedel per år är 

vattenförsörjningen respektive vård och omsorg. Dessa är samhällsviktiga funktioner som ofta är 

finansierade via skatt eller via avgifter från användarna. Även om kostnaderna för till exempel 

desinficering av dricksvatten antas utgöra en mindre andel av de totala kostnaderna och 

detsamma gäller kostnaden för användning av desinfektionsmedel inom vården så är det medel 

som samhället inte kan vara utan för att uppnå en hög skyddsnivå.  

Desinfektionsmedel har en relativt stabil efterfrågan som inte varierar beroende på säsong, varför 

intresset att söka om godkännande från företag kan vara högre än för exempelvis insektsmedel 

där användningen varierar mer under året och även mellan år.  

Antal godkända bekämpningsmedel 
Tabellen nedan visar antalet godkända bekämpningsmedel uppdelat på växtskyddsmedel 

respektive biocidprodukter.  

Tabell 35. Antalet godkända bekämpningsmedel i Sverige baserat på uttagna årsavgifter för försäljningsåret 2020. 

 Växtskyddsmedel Biocidprodukter 

Kemiska bekämpningsmedel 386 387 

Biologiska bekämpningsmedel 46 3 

Totalt antal 
bekämpningsmedel 

432 390 

 

Antalet godkända bekämpningsmedel har ökat något under de senaste åren. Förutom de 

biocidprodukter som redovisas ovan finns det biocidprodukter som godkänts enligt förenklat 
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förfarande av Echa. Totalt är ungefär 230 biocidprodukter godkända enligt förenklat förfarande i 

EU men av dessa är det endast 27 produkter som företagen anmält för att sätta ut på den svenska 

marknaden. Trots den låga avgift som är förknippad med en sådan anmälan är det alltså få 

innehavare som finner den svenska marknaden tillräckligt intressant.   

Försäljning av bekämpningsmedel 
I figuren nedan visas hur försäljningen av verksamma ämnen i bekämpningsmedel har förändrats 

sedan 1980-talet. Figuren visar försäljning på den svenska marknaden och är uppdelad beroende 

på användningsområde. 

 

Figur 3. Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (ton verksamt ämne 1986–2020).  

Inom den svenska industrin står träskyddsmedel för den största delen av mängden försålda 

bekämpningsmedel. Under 2020 såldes 5 839 ton verksamt ämne som ingår i träskyddsmedel. 

Denna grupp av biocidprodukter svarar för cirka 80 procent av den totala försäljningsvolymen 

biocidprodukter som används i den svenska industrin. De växtskyddsmedel som står för den 

största delen av försäljningen är ogräsmedel som används inom jordbruket. Under 2020 såldes 1 

709 ton verksamma ämnen som ingår i ogräsmedel.  

Försäljningsvärdet ligger till grund för årsavgiften. Variationer i försäljningen påverkar därför 

intäkten från årsavgifter. 

Tabell 36. Växtskyddsmedel - försäljningsvärde (2020) och årsavgifter (2021) 

 Försäljningsvärde (mkr) Årsavgifter (mkr) 

Kemiska växtskyddsmedel 758 33 

Biologiska växtskyddsmedel 10 0,1 

Total 768 33 

 

Under 2020 var det totala försäljningsvärdet av växtskyddsmedel 768 miljoner kronor. Under 

2021 genererade det en intäkt från årsavgift motsvarande 33 miljoner kronor. 
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Tabell 37. Biocidprodukter - försäljningsvärde (2020) och årsavgifter (2021) 

 Försäljningsvärde (mkr) Årsavgifter (mkr) 

Kemiska biocidprodukter 475 15 

Biologiska biocidprodukter 0,1 - 

Total 475 15 

 

Under 2020 var det totala försäljningsvärdet av biocidprodukter 475 miljoner kronor. Under 2021 

genererade det en intäkt från årsavgift motsvarande 15 miljoner kronor.  

Intäkten från årsavgifterna från biocidföretagen uppgår till knappt hälften jämfört med de 

intäkter från årsavgifterna som genereras från växtskyddsmedelsföretagen. 

Tillsyn av bekämpningsmedel 
Kemikalieinspektionens genomförda tillsynsprojekt för kontroll av växtskyddsmedel visar på en 

hög regelefterlevnad på den svenska marknaden. Under perioden 2018–2020 kontrollerades 87 

växtskyddsmedel av de cirka 380 kemiska växtskyddsmedel som är godkända för användning i 

Sverige24. De 87 växtskyddsmedel som kontrollerades representerade cirka 50 procent av den 

totala volymen av försålda växtskyddsmedel under ett år. 98 procent av de analyserade 

växtskyddsmedlen överensstämde med villkoren i produktgodkännandet.25  

När det gäller tillsyn av biocidprodukter kan Kemikalieinspektionen konstatera att det finns 

områden som har brister. Under 2021 avslutades ett tillsynsprojekt kopplat till 

desinfektionsmedel. I det projektet kontrollerades både innehåll och märkning av 

desinfektionsmedel. 39 procent av de kontrollerade företagen hade sådana brister i sina produkter 

att det ledde till miljösanktionsavgifter eller anmälan om misstänkt brott. 

Konkurrensen för biocidföretagen inom EU är ojämn, vilket bland annat orsakas av att alla 

biocidprodukter ännu inte prövats enligt kraven i EU:s biocidförordning. Det gör att det 

förekommer nationella särregler. Med skillnader i nationella priser och ojämna 

konkurrensförhållanden på den inre marknaden ökar risken för illegal import och införsel av 

biocidprodukter. Kemikalieinspektionens tidigare arbete med och utredning av e-handeln visar att 

anledning till att privatpersoner köper produkter över gränserna, antingen via e-handel eller 

privatimport under resor, är för att produkter inte finns tillgängliga i Sverige eller för att priset är 

lägre i det landet där de köptes in.  

Den låga kostnadstäckningsgraden i bekämpningsmedelsverksamheten och det 
ackumulerade underskottet  
Underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten för bekämpningsmedel har ökat varje år 

sedan 2007 med undantag för 2011. Den största delen av underskottet byggdes upp mellan 2009 

och 2014. Mellan 2009 och 2019 uppgick kostnadstäckningsgraden för 

bekämpningsmedelsverksamheten till omkring 80 procent. Under de senaste åren, 2018 till 2020, 

då avgiftsförordningens succesiva höjning av årsavgifterna slagit igenom har 

kostnadstäckningsgraden uppgått till omkring 90 procent.  

Vid en djupare analys visar det sig att det genererade underskottet i dagsläget framför allt är 

kopplat till Kemikalieinspektionens biocidverksamhet där kostnadstäckningen idag ligger på cirka 

80 procent.   

 
24 Uttag från produktregistret, oktober 2020 
25 Kemikalieinspektionen, Kontroll av växtskyddsmedel. Analyser av växtskyddsmedel 2018–2020. Rapport Tillsyn 
2/21 



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

78 
 

Det finns flera skäl, både externa och interna, till att just biocidverksamheten i dagsläget är mer 

kostnadsdrivande och har en lägre kostnadstäckningsgrad jämfört med växtskyddsverksamheten. 

Detta har redogjorts för närmare i beskrivningen av kostnaderna för biocidverksamheten i avsnitt 

7 och handlar bland annat om bristande erfarenhet av riskbedömningar för nya produkttyper som 

fasas in i godkännandesystemet, bristande tillgång till vägledning, ovana företag, högre behov av 

tillsyn och stöd till företag, omfattande kompletteringsbehov för ansökningarna samt höga krav 

på att harmonisera och komma överens inom EU inom produktprövningsprocessen.  

Vårt förslag om att ändra det ekonomiska målet för biocidverksamheten grundar sig på att många 

av dessa utmaningar har att göra med infasningen av EU:s biocidförordning. Vi föreslår därför att 

det ändrade ekonomiska målet ska gälla under den fortsatta infasningstiden. Vår nuvarande 

bedömning är att det kan ta mellan 10–15 år innan denna infasning är klar. Detta baseras på hur 

långt processen och prövningen av verksamma ämnen enligt förordningen kommit idag. Enligt 

EU-kommissions senaste uppskattning har endast 42 procent av granskningsprogrammet för 

verksamma ämnen som används i biocidprodukter slutförts. 

8.2 Målformulering 
De huvudsakliga målen för förslagen om bekämpningsmedelsavgifter utgår från 

uppdragsbeskrivningen och är att: 

1. Avgiftsintäkterna ska leda till att de ekonomiska målen för verksamheten avseende 

avgiftsfinansierad prövning, tillsyn, direkt stöd till företag samt registerhållning kan 

uppnås så att varken över- eller underskott ackumuleras fortsättningsvis. 

2. Avgifterna ska vara förutsägbara och transparenta för företagen.  

3. Vid utformning av förslag till avgifter för växtskyddsmedel för s.k. mindre 

användningsområden tas särskild hänsyn tas till konkurrenskraften i enlighet med 

regeringens livsmedelsstrategi och behovet av en god tillgång till växtskyddsmedel. 

8.3 Konsekvenser i referensalternativet  
I referensalternativet är nulägesbeskrivningen utgångläget. Det betyder att nuvarande 

konstruktion och avgiftsnivåer fortsätter att gälla enligt nuvarande lydelser i förordningen om 

bekämpningsmedelsavgifter.  

I detta scenario skulle intäkterna fortsatt komma från ett enda avgiftskollektiv som består av både 

växtskyddsmedelsföretag och biocidproduktföretag. Utgångsläget är ett ekonomiskt mål om full 

kostnadstäckning för bekämpningsmedelsverksamheten som helhet. Med undantag för UPMA-

ansökningar är det avgiftskollektivet som subventionerar ärendetyper med lägre 

kostnadstäckning. 

8.3.1 Referensalternativet - konsekvenser för 
bekämpningsmedelsföretagen  

I referensalternativet bedömer Kemikalieinspektionen att konsekvenserna för 

bekämpningsmedelsföretagen är olika för växtskyddsmedelsföretagen respektive 

biocidproduktföretagen. 

Kostnadstäckningsgraden för hela växtskyddsmedelsverksamheten ligger på strax över 100 

procent. Verksamheten kan i stort sett fortsätta att bedrivas som förut utan några större 

konsekvenser för företagen. Dock innebär referensalternativet att företagen som kollektiv får 

fortsätta att bekosta prövningen av de växtskyddsmedelsärenden som har låg 

kostnadstäckningsgrad, med undantag från UPMA som sedan 2019 saknar krav på full 

kostnadstäckning.  
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Utvecklingen av lagstiftningen har medfört att antalet växtskyddsmedelsföretag på den svenska 

marknaden har minskat samtidigt som företagen blivit allt större. De större företagen har lättare 

att klara de sammantagna kostnaderna för att sätta ut växtskyddsmedel på den svenska 

marknaden.  

För biocidföretagen innebär referensalternativet att avgifterna inte täcker kostnaderna för 

myndighetens arbete. Företagen får alltså mer i motprestation än de faktiskt betalar för. Dock 

anger biocidföretagen att nuvarande ansökningsavgifter för biocidprodukter är så höga att de 

hindrar innovation och utveckling av nya produkter med exempelvis bättre miljöegenskaper. De 

höga ansökningsavgifterna leder till höga trösklar för de företag som vill sätta ut nya produkter på 

den svenska marknaden. Årsavgiften som är kopplad till försäljningen av biocidprodukter anses 

inte utgöra ett lika stort problem som de höga ansökningsavgifterna eftersom årsavgiften är 

kopplad till den faktiska försäljningsvolymen. Dock bidrar årsavgifterna till att vinstmarginalen 

minskar vilket i förlängningen kan vara en försvårande omständighet då det gäller att visa på 

lönsamhet i den totala kostnadskalkylen för den svenska marknaden.  

Information och yttranden som lämnats under de samråd som utförts inom ramen för detta 

uppdrag visar att bekämpningsmedelsföretag anser att prövningsprocessen fungerar bra. 

Växtskyddsmedelsföretagen är generellt sett mer nöjda medan biocidföretagen uttrycker att det 

finns otydligheter i vilka krav som gäller och hur stora de slutliga prövningskostnaderna blir. 

I referensalternativet genomförs inte några ytterligare regelförenklingsåtgärder för att minska den 

administrativa bördan för företag. Under samråden framkom det att den administrativa bördan 

inte är betydande för företagen på den svenska marknaden. 

8.3.2 Referensalternativet - konsekvenser för Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionens avgiftsfinansierade bekämpningsmedelsverksamhet inkluderar prövning, 

tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning. Totalt har verksamheten haft en 

kostnadstäckningsgrad på runt 90 procent de senaste åren. I genomsnitt täcker 

ansökningsavgifterna 30 procent av kostnaderna medan årsavgifterna täcker 60 procent av 

kostnaderna.  

I referensalternativet ges inte någon möjlighet för myndigheten att hantera eller reducera det 

ackumulerade underskottet. I stället görs bedömningen att det ackumulerade underskottet 

kommer att fortsätta byggas på som en följd av den underfinansierade biocidverksamheten. Med 

en fortsatt tillämpning av det nuvarande avgiftssystemet beräknas ytterligare underskott byggas 

upp motsvarande runt fem miljoner kronor per år.  

Intäkterna från avgifterna bidrar inte fullt ut till kostnaderna för myndighetens biocidverksamhet 

utifrån dagens behov och ännu mindre utifrån det uppskattade behovet under de närmaste tre–

fem åren. Behoven är högre för biocidverksamheten jämfört med 

växtskyddsmedelsverksamheten, vilket redovisats i avsnitt 7. Det beror bland annat på att EU:s 

biocidförordning är en relativt ny förordning och att den inte är fullt ut implementerad förrän om 

10–15 år. Det prövas ständigt nya produkttyper som kräver nya riskbedömningsmetoder varför 

prövningarna är resurskrävande. Det beror också på att regelefterlevnaden är lägre inom 

biocidområdet vilket kräver mer tillsyn och direkt stöd till företag kring gällande regler.  

I referensalternativet är det mycket troligt att Kemikalieinspektionen skulle få kritik från 

Riksrevisionen och att myndigheten skulle få en oren revision på grund av oförmågan att 

upprätthålla en ekonomisk balans i den avgiftsfinansierade verksamheten. 
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8.3.3 Referensalternativet - konsekvenser för staten  

I referensalternativet får staten fortsätta att indirekt bidra till den avgiftsfinansierade 

bekämpningsmedelsverksamheten genom att skjuta till medel. Bidraget görs indirekt genom 

Kemikalieinspektionens förvaltningsanslag.  

Underskottet från bekämpningsmedelsavgifter skulle fortsätta att ackumuleras på inkomsttitel 

9437 Skatt på bekämpningsmedel och gödsel. 

8.3.4 Referensalternativet - summering av konsekvenserna  

I referensalternativet kan det ekonomiska målet om full kostnadstäckning uppnås för 

växtskyddsmedelsverksamheten men inte för biocidverksamheten. Biocidverksamheten har i 

dagsläget en kostnadstäckningsgrad som är betydligt lägre än 100 procent. Eftersom ingen 

nollställning eller justering blir möjlig att genomföra i referensalternativet kan en fortsatt 

tillämpning enligt det nuvarande avgiftssystemet antas resultera i ytterligare ackumulerade 

underskott för bekämpningsmedelsverksamheten på Kemikalieinspektionen. 

Intäkterna från avgifterna bidrar inte till kostnaderna för myndighetens biocidverksamhet i den 

omfattningen som skulle behövas utifrån dagens behov och ännu mindre utifrån det uppskattade 

behovet under de närmaste tre–fem åren. 

För att åtgärda detta behöver balansen mellan Kemikalieinspektionens intäkter och kostnader för 

biocidprodukter justeras och avgiftskollektivet för bekämpningsmedel delas upp för att 

möjliggöra justeringar utifrån de behov och förutsättningar som finns för respektive område. 

Detta visar på att referensalternativet inte utgör ett faktiskt möjligt handlingsalternativ utan att 

ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

8.4 Konsekvenser av huvudförslaget och alternativa lösningar 
Följande analys berör huvudförslagets konsekvenser för företagen, Kemikalieinspektionen samt 

konsekvenser för staten och samhället. Jordbruksverket och Livsmedelsverket antas inte beröras 

av att justera gällande avgifter eftersom myndigheterna får finansiering för sin arbetsinsats oavsett 

den faktiska avgiftsnivån.  

Förutom huvudförslaget redovisas två alternativa lösningar för biocidverksamheten.  

Vi bedömer att det inte finns något behov av att redogöra för alternativa lösningar gällande 

växtskyddsmedelsverksamheten annat än det som redovisats i referensalternativet. Det beror på 

att växtskyddsverksamheten i dagsläget är i balans gällande intäkter och kostnader. Om 

regeringen beslutar att inte subventionera vissa växtskyddsmedelsärenden behövs dock ett 

alternativ. En alternativ lösning är att höja avgifterna för dessa ärenden. Ett annat alternativ är att 

växtskyddskollektivet även fortsättningsvis står för mellanskillnaden mellan de låga avgifterna och 

de faktiska kostnaderna. Om växtskyddsmedelskollektivet ska stå för kostnaden betyder det att 

nuvarande nivå på årsavgiften bibehålls. Det skulle betyda att graden av motprestation fortsätter 

var lägre för de betalande växtskyddsmedelsföretagen jämfört med huvudförslaget. 

8.4.1 Beskrivning av huvudförslag samt alternativa lösningar 

Huvudförslaget samt de två alternativa lösningsförslagen för biocidverksamheten utgår ifrån en 
nollställning av det ackumulerade underskottet.  

Kemikalieinspektionens huvudförslag 
Konsekvensanalysen för Kemikalieinspektionens huvudsakliga förslag utgår från att:  

• det ackumulerade underskottet nollställs, 
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• avgiftskollektivet för bekämpningsmedel delas upp i två, ett för växtskyddsmedel och ett 

för biocidprodukter,  

• det ekonomiska målet om full kostnadstäckning bibehålls för växtskyddsmedel, 

• avgiftsnivåerna justeras både gällande ansökningsavgifter och årsavgifter för 

växtskyddsmedel, 

• det ekonomiska målet för biocidprodukter ändras till att avgifterna ska bidra till 

kostnaderna under infasningsperioden av biocidproduktföroordningen, 

• Kemikalieinspektionen tar ett större ansvar som utvärderande medlemsland av 

biocidproduktansökningar samt ökar motprestationer i form av tillsyn och direkt stöd till 

företag. 

• följande ärendetyper undantas från krav om full kostnadstäckning och att staten 

subventionerar dessa ärendetyper: 
- ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för 

växtskyddsmedel 
- ansökan om liten odlingsareal för växtskyddsmedel 
- ansökan om dispenser för växtskyddsmedel respektive dispenser för biocidprodukter 
- ansökan för biologiska växtskyddsmedel respektive biologiska biocidprodukter 
- ansökan för kemiska växtskyddsmedel med begränsad risk och för biocidprodukter 

godkända enligt förenklat förfarande,  

Alternativ 1  
Alternativ 1 utgår från att:  

• det ackumulerade underskottet nollställs, 

• dagens ekonomiska mål om full kostnadstäckning behålls, 

• årsavgifterna höjs från 5,5 procent till 16 procent av försäljningsvärdet för kemiska 

biocidprodukter, 

• maxtaket för årsavgifterna höjs från 400 000 kronor till 500 000 kronor per produkt. 

 

I alternativ 1 behålls målet om full kostnadstäckning även för biocidverksamheten. För att nå 

målet genomförs höjningar av avgifterna för biocidprodukter. Vi föreslår att detta görs genom att 

höja årsavgifterna eftersom höjda ansökningsavgifter skulle skapa oönskade inträdeshinder på 

den svenska marknaden. Detta framkom även under samrådet med biocidföretagen där det lyftes 

att höga ansökningsavgifter är ett ekonomiskt risktagande för sökande företag som många gånger 

är osäkra på om prövningen kommer att leda fram till ett produktgodkännande. Det gäller särskilt 

för företag som har mindre vinstmarginaler på grund av små produktvolymer och produkter med 

en liten marknad. I samrådet framkom det att årsavgiften är lättare att hantera eftersom den utgår 

från den faktiska försäljningen av biocidprodukter och därmed är kopplade till en intäkt för 

företagen. 

För att möta behovet av marknadskontroll och annan tillsyn, direkt stöd till företag och 

prövningsverksamheten och samtidigt ha ett ekonomiskt mål om full kostnadstäckning innebär 

det en kraftig höjning av årsavgifterna.  

Alternativ 2  
Alternativ 2 utgår från att:  

• det ackumulerade underskottet nollställs, 

• dagens ekonomiska mål om full kostnadstäckning behålls, 

• årsavgifterna höjs från 5,5 procent till 7,5 procent av försäljningsvärdet för kemiska 

biocidprodukter, 
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• maxtaket för årsavgifterna höjs från 400 000 kronor till 500 000 kronor per produkt, 

• kostnaderna för Kemikalieinspektionens biocidverksamhet är mindre än behoven.  

 

För att nå full kostnadstäckning bedömer vi att en ökning av årsavgiften för biocidprodukter kan 

kombineras med att kostnaderna för biocidverksamheten hålls nere. Att minimera kostnaderna 

för tillsyn och direkt stöd till företagen betyder att vi inte kan ta hänsyn till det faktiska behovet. 

Vi bedömer att det inte finns möjlighet att ta ett större ansvar i rollen som utvärderande 

medlemsland jämfört med idag i detta alternativ. I alternativ 2 är de totala kostnaderna för 

biocidverksamheten i nivå med dagens kostnader.  

8.4.2 Huvudförslag - konsekvenser för växtskyddsmedelsföretagen 

Konsekvenserna för växtskyddsmedelsföretagen är endast kopplade till huvudförslaget. De 

alternativa lösningarna påverkar endast biocidföretagen.  

Konsekvenserna av förslaget att nollställa underskottet betyder att avgiftskollektivet inom 

bekämpningsmedelsområdet inte behöver bära det ekonomiska underskottet som uppstått 

historiskt. Det innebär en positiv ekonomisk effekt för hela avgiftskollektivet inom 

bekämpningsmedel, motsvarande 108 miljoner kronor.  

Kemikalieinspektionens förslag att staten ska subventionera vissa ärendetyper gör att 

årsavgifterna kan sänkas från 5,5 till 4,5 procent för växtskyddsmedelsföretagen. Denna sänkning 

bedöms kunna få betydande positiva ekonomiska konsekvenser för vissa företag. Framför allt 

gynnar det företag som inte når maxtaket på 400 000 kronor per produkt även med en 

procentsats på 4,5 procent.  

Vi föreslår att årsavgifterna för biologiska växtskyddsmedel ska ligga kvar på 1,3 procent av det 

sammanlagda försäljningsvärdet. För växtskyddsmedel innehållande verksamma ämnen med 

begränsad risk föreslår vi att årsavgiften sänks till 1,3 procent av det sammanlagda 

försäljningsvärdet. Denna subventionerade årsavgift syftar bland annat till att underlätta 

företagens arbete med substitution och odlarnas tillgänglighet till och möjlighet att välja medel 

med lägre risk. Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser för framför allt småföretagens 

konkurrensvillkor och möjlighet att ta sig in på marknaden för de berörda produkttyperna. 

De flesta föreslagna justeringar av ansökningsavgiften är av mindre omfattning och anses inte ha 

någon betydande påverkan på företagen. De största förändringarna berör företag som har 

biologiska medel respektive växtskyddsmedel med begränsad risk. Kemikalieinspektionen föreslår 

att likställa ansökningsavgifterna för dessa produkttyper vilket ger en höjning av avgifterna för 

biologiska medel och en sänkning av avgifterna för växtskyddsmedel med begränsad risk. De 

ansökningsavgifter som vi föreslår är fortfarande relativt låga och utgör endast en liten andel av 

företagens totala kostnader. Därför bör förändringen inte ha en betydande negativ konsekvens på 

företagen som har biologiska växtskyddsmedel i sin portfölj.  

Behov av att se över avgifterna för växtskyddsmedel med begränsad risk har också framförts 

under samrådet. Företrädare inom branschen framför även betydelsen av att särskild hänsyn tas 

till mindre användningsområden och konkurrenskraften i enlighet med regeringens 

livsmedelsstrategi samt till behovet av en fortsatt god tillgång av växtskyddsmedel på den svenska 

marknaden. Yttranden som lämnats av företagen under samrådet har beaktats vid framtagandet 

av förslagen till översyn av avgifterna. Konsekvenserna för företagen bör därför bli begränsade. 

Regelförenklingen genom att justera struktur och lydelse av förordningstext bedöms medföra 

positiva konsekvenser för berörda företag genom att lagstiftningen blir tydligare, vilket bör 

minska den administrativa bördan. Under samrådet har det framkommit att avgifterna kan bli 

mer förutsägbara och transparenta men att det till stor del beror på otydligheter i EU:s 
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biocidförordning. Företagen ser därför ett fortsatt behov av stöd i form av exempelvis 

räknesnurror som beräknar ansökningsavgifter och av vägledningsdokument. 

I samråd med företag som betalar avgifter för växtskyddsmedel framfördes att alla eventuella 

höjningar av nu gällande avgifterna kan få negativa konsekvenser för företag och användare inom 

branschen. Därför förespråkar företagen så små förändringar som möjligt. Detta avser särskilt 

höjningar av ansökningsavgifterna. Höjda avgifter skulle enligt företagen och 

branschorganisationer kunna medföra att färre ansökningar lämnas in för godkännande att 

släppas ut på den svenska marknaden. Företagen anser vidare att det inte finns skäl till att höja 

maxtaken för årsavgifterna. Kemikalieinspektionen anser att hänsyn har tagits till detta i förslaget. 

8.4.3 Huvudförslag - konsekvenser för biocidföretagen 

En konsekvens i huvudförslaget om en nollställning av underskottet är att biocidföretagen inte 

behöver bära det ekonomiska underskottet som uppstått historiskt. Det innebär en positiv 

ekonomisk effekt för hela avgiftskollektivet inom bekämpningsmedel, motsvarande 108 miljoner 

kronor.  

Eftersom vårt huvudförslag utgår från att biocidverksamheten ska undantas från ekonomiskt mål 

om full kostnadstäckning bedöms det inte bli några betydande negativa konsekvenser för 

biocidföretagen jämfört med idag. Förslagen innebär att företag som betalar ansökningsavgifter 

och årsavgifter för biocidprodukter i princip får oförändrade avgifter. I samrådet med företag och 

branschorganisationer framkom det dock att de sammanlagda kostnaderna redan nu är på 

gränsen till vad som är möjligt att klara för många företag.  

Betalningsförmågan varierar inom avgiftskollektivet, att ha bibehållen avgiftsnivå skulle verka för 

att fler företag med sämre betalningsförmåga väljer att vara kvar den svenska marknaden. En 

bibehållen avgiftsnivå skulle också verka för en lägre grad av snedvriden konkurrens på 

internationell nivå. 

Inom biocidbranschen finns många mindre företag. Mindre förtag har generellt sett sämre 

förutsättningar och förmåga att tillförskaffa sig kompetens och kunskap om gällande regler inom 

kemikalieområdet. Behovet av tillsyn och direkt stöd från Kemikalieinspektionen är därför stort. I 

vårt huvudförslag kan vi tillgodose dessa behov.  

Precis som för växtskyddsmedel bedöms regelförenklingen genom att justera struktur och lydelse 

av förordningstext medföra positiva konsekvenser för berörda företag. Att lagstiftningen blir 

tydligare minskar den administrativa bördan för företagen.  

8.4.4 Huvudförslag - konsekvenser för Kemikalieinspektionen  

För Kemikalieinspektionen innebär huvudförslaget att det ackumulerade underskottet 

omhändertas genom nollställning samt att risken för framtida underskott elimineras genom ett 

förändrat ekonomiskt mål för biocidverksamheten.  

Biocidverksamhetens kostnadsnivå är högre än intäkterna vilket innebär att verksamheten är 

underfinansierad. Förslaget om ett ändrat ekonomiskt mål under den fortsatta infasningen av 

EU:s biocidförordning skulle innebära att underfinansieringen inte ger ett ackumulerat underskott 

i myndighetens ekonomiska redovisning.  

I vårt huvudförslag tar myndigheten ett större ansvar för att vara utvärderande medlemsland i 

tillståndsprövningen av biocidprodukter. Det innebär ökade kostnader i prövningen och ökade 

behov av resurser. Genom att vara utvärderande land skulle vi också bidra till harmoniserade 

riskbedömningar och bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  
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Myndigheten har också ökade behov och kostnader för tillsyn och direkt stöd till företag. Att ge 

ett ökat stöd till företagen skapar bättre förutsättningar för regelefterlevnad vilket också bidrar till 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  

Ökade behov i den avgiftsfinansierade biocidverksamheten innebär att ett större anslag behövs 

för att täcka kostnaderna för alla delar av Kemikalieinspektionens verksamhet.  

8.4.5 Huvudförslag - konsekvenser för staten och samhället 

Huvudförslaget innebär en nollställning av det ackumulerade underskottet. Det medför att 

avgiftskollektivet inom bekämpningsmedelsområdet inte behöver bära de ekonomiska underskott 

som uppstått historiskt. Underskotten skulle i stället bäras av staten. Vilket medför en negativ 

finansiell effekt för statsbudgeten motsvarande 108 miljoner kronor.  

Huvudförslaget, att undanta biocidverksamheten från krav på full kostnadstäckning under 

perioden för infasning av EU:s biocidförordning, innebär att staten behöver tillföra medel för att 

finansiera delar av Kemikalieinspektionens biocidverksamhet. Kemikalieinspektionens förslag om 

att ta ett större ansvar i EU:s gemensamma tillståndsprövning av biocidprodukter får ekonomiska 

konsekvenser för staten. Det större ansvaret går ut på att myndigheten i större utsträckning än 

idag är utvärderande medlemsland för nya och förnyade produktgodkännanden. Dessa 

prövningsärenden har höga kostnader i förhållande till avgifterna och bidrar med en betydande 

del av underskottet. I vårt huvudförslag ligger den uppskattade årliga kostnaden för staten på 

cirka 16 miljoner kronor. Den slutliga kostnaden avgörs av hur många prövningar Sverige gör 

samt för vilka typer av biocidprodukter. 

I huvudförslaget ingår att staten subventionerar vissa ärendetyper. De totala prognostiserade 

kostnaderna för staten uppgår till cirka fyra miljoner kronor. Denna ökade kostnad för staten 

bedömer Kemikalieinspektionen är motiverad utifrån målen i livsmedelsstrategin samt för att nå 

målen om hållbar användning av bekämpningsmedel (se mer motiveringar i avsnitt 7.9). 

Kemikalieinspektionens huvudförslag skulle totalt innebära en årlig kostnad för staten 

motsvarande 20 miljoner kronor. 

8.4.6 Alternativ 1 - konsekvenser för biocidföretagen 

Nollställning av det ackumulerade underskottet, behålla det ekonomiska målet om full 

kostnadstäckning och höja årsavgifterna för biocidprodukter.  

Alternativ 1 innebär en omfattande höjning av årsavgifterna. Det skulle innebära en stor risk för 

att små och medelstora företag slås ut eftersom de skulle ha svårt att bära dessa kostnader. 

Konkurrensen på marknaden skulle hämmas som följd. Konkurrensen skulle också snedvridas på 

internationell nivå. Detta skulle kunna ge en liknande utveckling som den inom 

växtskyddsmedelbranschen där företagen blivit färre och sedan inträdet i EU och 

implementeringen av Växtskyddsmedelsdirektiv 91/414 samt det senare ikraftträdandet av EU:s 

växtskyddsmedelsförordning.  

Under 2020 var det sammanlagt 190 biocidprodukter som redovisade ett försäljningsvärde på den 

svenska marknaden. Med dagens avgiftsnivå når nio produkter maxtaket för årsavgiften. I 

alternativ 1 skulle dubbelt så många produkter nå maxtaket och den genomsnittliga årsavgiften 

för resterande produkter skulle ungefär dubbleras, från runt 60 000 kronor till 120 000 kronor per 

produkt.  

Höga avgifter skulle också kunna leda till att innovation hämmas eftersom det inte finns 

vinstmarginaler till att satsa på utveckling. Höga avgifter skulle också kunna leda till att företag 

som är innehavare av samhällsviktiga biocidprodukter väljer bort den svenska marknaden.  
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För att närmare belysa konsekvenserna av höjda avgifter beskriver vi nedan konsekvenser för de 

tre exempelbranscherna för biocidprodukter som beskrivits ovan i avsnitt 8.1. Förutom den 

kraftigt höjda årsavgiften belastas också innehavare av en bekämpningsmedelsskatt. Skatten utgår 

med 34 kronor per kilo verksamma ämne. Träskyddsmedel är undantagna från 

bekämpningsmedelsskatt vilket gör att branscherna har lite olika förutsättningar att klara en 

eventuell avgiftshöjning. 

Exempel 
Träskyddsmedel 

Under 2020 såldes nästan 6 000 ton verksamt ämne som ingår i träskyddsmedel. Denna grupp av 

biocidprodukter svarar för cirka 80 procent av den totala försäljningsvolymen biocidprodukter 

som används i den svenska industrin. Sannolikt skulle många träskyddsmedelsföretag framför allt 

drabbas av det höjda maxtaket och inte av den höjda procentsatsen. 

Ökade kostnader för innehavare skulle sannolikt leda till dyrare biocidprodukter för 

slutanvändare. En konsekvens av dyrare träskyddsmedel skulle kunna bli att impregnering av 

virke utförs i annat land och att svenska trävaror får svårare att konkurrera med internationella 

trävaror.  

Insektsmedel 

Inom branschen för insektsmedel finns många små företag som kan få försämrade 

konkurrensvillkor gentemot stora företag om avgifterna är för höga i förhållande till företagets 

omsättning. Konsekvensen av detta kan bli att utbudet minskar eftersom färre alternativ finns att 

tillgå. Det kan även få konsekvensen att produkter för mindre användningsområden som inte är 

storsäljare försvinner från marknaden på grund av försämrade konkurrensvillkor för exempelvis 

vissa småföretag. 

Desinfektionsmedel  

Många desinfektionsmedel omfattas ännu inte av krav på godkännande enligt EU:s 

biocidförordning och påverkas därför inte av höjda avgifter i dagsläget. Allt eftersom 

desinfektionsmedlen fasas in i godkännandesystemet och prövas enligt EU:s biocidförordning 

riskerar höga avgifter att påverka sökande företag negativt. Det är troligt att höga avgifter skulle 

göra att företagen har svårt att uppnå lönsamhet på den svenska marknaden och att det skulle 

påverka tillgången på desinfektionsmedel negativt.  

8.4.7 Alternativ 1 - konsekvenser för Kemikalieinspektionen  

För Kemikalieinspektionen innebär alternativet att det ackumulerade underskottet omhändertas 

genom nollställning. Avgiftshöjningen gör att risken för framtida underskottet minimeras.  

I alternativ 1 kan det uppnås full kostnadstäckning för både växtskyddsmedelsverksamheten och 

biocidverksamheten genom den kraftiga höjningen av årsavgifterna för biocidföretagen. För 

Kemikalieinspektionen innebär det att de ökade behoven i verksamheten kan genomföras och 

finansieras genom avgifterna.   

Sannolikt skulle ökade avgiftsnivåer göra att biocidföretag väljer bort den svenska marknaden 

vilket skulle leda till att behoven i prövningsverksamheten troligen minskar. 

8.4.8 Alternativ 1 - konsekvenser för staten och samhället 

Alternativet innebär dessutom en nollställning av det ackumulerade underskottet. Det medför att 

avgiftskollektivet inom bekämpningsmedelsområdet inte behöver bära de ekonomiska underskott 
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som uppstått historiskt. Underskotten får i stället bäras av staten. Vilket medför en negativ 

finansiell effekt för statsbudgeten motsvarande 108 miljoner kronor.  

I alternativ 1 höjs avgifterna för biocidprodukter för att ge full kostnadstäckning. Det gör att 

staten inte behöver täcka kostnader inom myndighetens biocidverksamhet. Med de kraftigt höjda 

avgifterna, som detta alternativ innebär, riskeras många mindre företag slås ut och att tillgången 

till samhällsviktiga produkter kan påverkas negativt. Biocidprodukter kan vara helt nödvändiga 

för samhället, exempelvis vid vattenrening och inom sjukvården. I EU:s biocidförordning 

betonas biocidprodukternas samhällsnytta som ett av de grundläggande syftena att ta hänsyn till. 

I detta alternativ föreslås vissa ärendetyper att särskilt subventioneras. De totala prognostiserade 

kostnaderna för staten uppgår till cirka fyra miljoner kronor. 

Exempel  
Samhällets tillgång till träskyddsmedel 

Höjda avgifter kopplat till biocidprodukter skulle sannolikt ge dyrare och färre träskyddsmedel på 

den svenska marknaden. Möjligheten till konkurrenskraftig inhemsk träförädling skulle minska. 

Impregnerat trä används där man inte kan skydda träet från fukt på konstruktionsteknisk väg. I 

dessa fall gör obehandlat virke att man inte kan garantera träets beständighet mot rötsvampar 

eller insekter, exempelvis för bryggor, staket, pålar, stolpar, järnvägssliprar, trall, staketstolpar, 

trädgårdsmöbler och fönstersnickerier. Åtta-tio procent av den svenska trävaruproduktionen 

impregneras. Under 2019 var runt 50 impregneringsanläggningar i drift i Sverige. Sannolikt skulle 

dyrare och färre träskyddsmedel leda till en minskad inhemsk träförädling och en ökad import av 

färdigbehandlat virke. 

Ett högt pris på träskyddsmedel riskerar att konsumenter väljer bort att använda medel för 

behandling av till exempel fasader, altaner och staket. Det skulle kunna leda till ökade problem 

med röta och egendom skulle få en betydligt kortare livslängd. 

Samhällets tillgång till insektsmedel 

Höjda avgifter kopplat till biocidprodukter skulle sannolikt ge dyrare och färre insektsmedel på 

den svenska marknaden. Det innebär att användarna, bland annat skadedjurssaneringsföretag och 

lantbrukare, får färre och dyrare produkter att använda mot till exempel ohyra. Finns det endast 

ett fåtal medel på marknaden är det också risk att skadedjuren utvecklar resistens mot de medel 

som är godkända. Kostnaderna för skadedjurssanering kommer sannolikt att öka. Då det gäller 

insektmedel bör man särskilt ta hänsyn till behovet inom jordbruket och att biocidprodukter är 

ett av verktygen för en god djurhållning. Särskild hänsyn bör tas till livsmedelsstrategin.  

Med höjda avgifter är det troligt att viljan att söka om godkännande för produkter med liten 

användning skulle minska. En liten användning ger begränsade försäljningsvolymer och 

svårigheter att uppnå en vinst hos biocidföretagen. Det finns risk att det uppstår brist på 

samhällsviktiga insektsmedel vilket minskar möjligheterna att bekämpa skadedjur. Med ett 

förändrat klimat finns det dessutom en fara att nya insektsarter etablerar sig i Sverige. 

Samhällets tillgång till desinfektionsmedel 

Med höjda avgifter är det på sikt sannolikt att färre desinfektionsmedel sätts ut på den svenska 

marknaden. Allmänheten och personal inom vård och omsorg är beroende av god tillgång på 

desinfektionsmedel samt huruvida de är effektiva och säkra att använda utifrån ett hälso- och 

miljöperspektiv. Behovet av desinfektionsmedel är även mycket stort för att möta hygienkrav 

inom livsmedelssektorn.   
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8.4.9 Alternativ 2 - konsekvenser för biocidföretagen 

Nollställning av det ackumulerade underskottet, behålla det ekonomiska målet om full 

kostnadstäckning, höja årsavgifterna för biocidprodukter samt begränsa kostnaderna i 

biocidverksamheten.  

Alternativ 2 innebär en viss höjning av avgifterna för biocidprodukter samt att all 

biocidverksamhet begränsas för att minska kostnaderna i syfte att minimera risken för årliga 

finansiella underskott i verksamheten.  

Med höjningen av årsavgifterna finns risk att många mindre företag slås ut och att tillgången till 

samhällsviktiga produkter kan påverkas negativt. Konsekvenserna av de höjda årsavgifterna blir 

densamma som i alternativ 1, om än inte riktigt lika stora eftersom avgiftshöjningen är lägre i 

detta alternativ. 

Att minska kostnaderna för biocidverksamheten skulle innebära att marknadskontroll och annan 

tillsyn inte skulle ges resurser baserat på det faktiska behovet. Förutsättningar att upptäcka 

avvikelser och åstadkomma åtgärder som är av betydelse för både miljön och människors hälsa 

skulle minska. Färre genomförda inspektioner kan på sikt leda till en lägre regelefterlevnad inom 

biocidområdet vilket motverkar förutsättningarna för en marknad där företagen verkar på lika 

villkor. Även direkt stöd till biocidföretagen skulle begränsas till ett minimum vilket får effekt på 

regelefterlevnad samt gör det svårare för företagen att inkomma med kompletta underlag i 

ansökningar om produktgodkännanden. I detta alternativ kan inte Kemikalieinspektionen 

acceptera fler förfrågningar att vara utvärderande land än idag. Det innebär att vi bidrar till en 

situation i EU där produktprövningsprocessen försenas och företagen riskerar långa 

handläggningstider. Långa handläggningstider försvårar marknadstillträdet för biocidprodukter 

och gör att företagen måste ligga ute med investeringskostnader under längre tid än nödvändigt.  

Det skulle dessutom innebära att Sverige inte kan bidra till harmoniseringen av riskbedömning 

och riskhanteringsåtgärder inom EU på ett önskvärt sätt. 

8.4.10 Alternativ 2 - konsekvenser för Kemikalieinspektionen  

Alternativ 2 innebär en mindre höjning av avgifterna för biocidprodukter samt att kostnaderna 

för biocidverksamheten minimeras. För Kemikalieinspektionen skulle det innebära mindre 

marknadskontroll och annan tillsyn och mindre stöd till företag. Kemikalieinspektionen skulle 

inte kunna vara utvärderande land i prövningen av biocidprodukter i den utsträckning som krävs 

för att ta vår del av det gemensamma ansvaret inom EU.  

En sänkt ambitionsnivå inom myndighetens uppdrag skull innebära sämre förutsättningar för 

myndigheten att bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

8.4.11 Alternativ 2 - konsekvenser för staten och samhället 

Alternativet innebär en nollställning av det ackumulerade underskottet. Det medför att 

avgiftskollektivet inom bekämpningsmedelsområdet inte behöver bära de ekonomiska underskott 

som uppstått historiskt. Underskotten får i stället bäras av staten. Vilket medför en negativ 

finansiell effekt för statsbudgeten motsvarande 108 miljoner kronor.  

I detta alternativ skulle Kemikalieinspektionen minska kostnaderna inom biocidverksamheten. 

Marknadskontroll och annan tillsyn samt direkt stöd till företag kan då inte utföras i den 

omfattningen som det finns behov av. Vissa tillsynsprojekt har visat på omfattande brister inom 

biocidområdet. Ett exempel är tillsynsprojektet av desinfektionsmedel som 

Kemikalieinspektionen genomförde under 2020. Över 20 procent av de kontrollerade 

produkterna hade allvarliga brister. Endast 20 procent av de analyserade desinfektionsmedlen 

hade överensstämmelse mellan produktens faktiska innehåll och den information innehavaren 
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gav om innehållet. Tillsynsprojektet visade på vikten av att bedriva tillsyn och ge direkt stöd till 

företag som verkar inom biocidområdet. Att minska tillsynen och stöd till företagen kan påverka 

regelefterlevnaden och ge ökade risker för negativ påverkan på hälsa och miljö.  

Med de höjda avgifterna för biocidprodukter finns en risk att mindre företag väljer bort den 

svenska marknaden och att tillgången till samhällsviktiga produkter påverkas negativt. 

I detta alternativ behöver inte staten täcka upp för kostnaderna i biocidverksamheten annat än 

för de ärendetyper som föreslås särskilt subventioneras vilket motsvarar en kostnad på fyra 

miljoner kronor.  

8.4.12 Jämförelse av alternativens konsekvenser 

Något förenklat beskrivet ger en höjning av avgifterna för biocidprodukterna negativa 

konsekvenser i form av ökade kostnader för biocidföretagen men också positiva konsekvenser 

som ökade avgiftsintäkter för staten. Konsekvenserna blir de omvända om avgifterna i stället 

sänks.  

För Kemikalieinspektionen ger varken en höjning eller en sänkning av avgifterna en direkt 

konsekvens eftersom myndigheten inte disponerar avgiftsintäkterna. 

I samråd med företag och branscher inom biocidområdet har det uppgetts att ökade kostnader 

för företagen förs över på användarledet i form av ökade priser på biocidprodukterna.  

Tillgång till samhällsviktiga biocidprodukter kan påverkas negativt av höjda avgifter. 

I tabellen nedan visas betydande konsekvenser av huvudförslaget och de två alternativen. Positiva 

konsekvenser markeras med plustecken och negativa konsekvenser med minustecken.  

Tabell 38. En översiktlig jämförelse av de mest betydande positiva respektive negativa konsekvenserna för de olika 

alternativen 

Alternativ Växtskyddsmedels-

företagen 

Biocidprodukt-

företagen 

Kemikalie-

inspektionen  

Staten och 

samhället 

Referens-

alternativ 

Nuläge 

(-) Företagen bekostar 

ärendetyper med lägre 

kostnadstäckning 

(-) Avgifterna är så 

höga att de påverkar 

företagen negativt 

(-) Ökade behov av 

tillsyn och direkt stöd 

kan ej mötas 

(-) Underskottet 

behålls samt 

fortsätter att 

ackumuleras 

(-) Ökade behov 

av tillsyn kan ej 

mötas. Vilket ger 

en risk för 

negativ påverkan 

på förmågan till 

regelefterlevnad  

(-) Ökad risk för 

negativ påverkan 

på hälsa och 

miljö.  

Huvudförslag (+) Sänkta årsavgifter 

gynnar företagen 

(+) Företagen behöver 

inte stå för kostnaden 

för ärenden med låg 

kostnadstäckningsgrad 

(+) Ökad tillsyn och 

direkt stöd till företag 

(+) Att vi tar på oss 

fler ärenden som 

utvärderande 

medlemsland gör att 

Sverige kan bidra till 

(+) Underskottet 

hanteras och 

fortsätter ej 

ackumuleras på 

grund av ändrat 

ekonomiskt mål 

(+) Ökad tillsyn 

av biocidföretag 

bidrar till ökad 

regelefterlevnad 

och fortsatt hög 

skyddsnivå för 

hälsa och miljö 
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genomförandet av 

EU:s 

biocidförordning och 

minska 

handläggningstiderna 

för sökande företag 

(-) Fortsatt höga 

avgifter  

  

(+) Sverige kan 

bidra till 

harmoniserad 

riskbedömning och 

riskhantering i 

prövningen av 

biocidprodukter 

 

(-) Staten står för 

kostnader för 

subventionerade 

ärendetyper 

(-) Staten täcker 

upp för delar av 

kostnaderna för 

biocid-

verksamheten 

Alternativ 1 

Höjda avgifter för 

biocidprodukter 

(+) Sänkta årsavgifter 

(+) Företagen behöver 

inte stå för kostnaden 

för ärenden med låg 

kostnadstäckningsgrad 

(+) Ökad tillsyn och 

direkt stöd till företag  

(-) Risk att 

biocidföretag slå ut  

(-) Risk att 

biocidföretag väljer 

bort den svenska 

marknaden 

 

(+) Minskad risk 

för fortsatt 

underskott i 

biocidverksamheten 

(+) Ökad tillsyn 

av biocidföretag 

bidrar till ökad 

regelefterlevnad 

och fortsatt hög 

skyddsnivå för 

hälsa och miljö 

(-) Risk för 

negativ påverkan 

på tillgången till 

samhällsviktiga 

produkter 

(-) Risk för stora 

prisökningar 

kopplat till 

användningen av 

biocidprodukter  

Alternativ 2 

Höjda avgifter för 

biocidprodukter 

och sänkta 

kostnader i 

biocidverksamheten 

(+) Sänkta årsavgifter 

(+) Företagen behöver 

inte stå för kostnaden 

för ärenden med låg 

kostnadstäckningsgrad 

(-) Höjda avgifter 

(-) Ökade behov av 

tillsyn och direkt stöd 

kan ej mötas 

(+) Risk för fortsatt 

underskott hanteras 

(-) Vi kan inte ta vår 

del av ansvaret 

inom EU för att 

vara utvärderande 

land för 

biocidprodukter 

(-) Risk för 

negativ påverkan 

på tillgången till 

samhällsviktiga 

produkter  

(-) Risk för stora 

prisökningar 

kopplat till 

användningen av 

biocidprodukter 

(-) Ökade behov 

av tillsyn kan ej 

mötas. Riskerar 

att påverka 

regelefterlevnad 

och risk för 

negativ påverkan 

på hälsa och 

miljö. 



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

90 
 

 

Kemikalieinspektionens bedömning är att huvudförslaget är det alternativ som innebär minst 

negativa konsekvenser.  

8.5 Bedömning av förslagens överensstämmelse med EU-rätten 
Reglerna för prövningen av bekämpningsmedel är harmoniserade inom EU. I både EU:s 

växtskyddsmedelsförordning och EU:s biocidförordning ges möjlighet för medlemsstater att 

finansiera prövningen av ansökningar med avgifter. Däremot anges inte den exakta avgiften utan 

det är upp till varje medlemsstat att bestämma. Mot bakgrund av det bedömer 

Kemikalieinspektionen att förslagen till översyn och justering av avgifterna överensstämmer med 

gällande EU-regler för växtskyddsmedel och biocidprodukter. I förordningarna ges möjlighet för 

medlemsstaterna att medge undantag från full finansiering genom avgifter, vilket möjliggör för 

exempelvis tillämpning av subventionerade avgifter. 

8.6 Jämförelse med andra medlemsländer i EU 
Inom EU finns inga beslut om eller införda harmoniserade regler för vilka specifika avgiftsnivåer 

som ska tas ut i respektive medlemsstat. Avgiftsnivåer och avgiftskonstruktioner skiljer sig därför 

åt mellan länder. Om man enbart jämför ansökningsavgifterna innebär Kemikalieinspektionens 

förslag att avgifterna är lägre i Sverige jämfört med andra länder inom norra zonen. Det beror på 

uppbyggnaden i konstruktion där Sverige har relativt låga ansökningsavgifter och höga 

årsavgifter. Jämförs årsavgifter mellan länderna innebär Kemikalieinspektionens förslag att 

svenska årsavgifter i många fall är betydligt högre än övriga EU-länders årsavgifter. Vissa EU-

länder tar inte ut någon årsavgift överhuvudtaget. 

För en detaljerad redovisning av avgifterna i ett urval av andra medlemsländer i EU se bilaga 4 till 

denna rapport. 

9 Slutsatser och diskussion  
Kemikalieinspektionen föreslår att de nya avgifterna för både allmänkemikalier och 

bekämpningsmedel träder i kraft under 2023.  

För att minska risken för framtida underskott föreslår Kemikalieinspektionen att nollställningen 

av det ackumulerade underskottet i bekämpningsmedelsfinansierad verksamhet görs vid årsskiftet 

efter ikraftträdandet av nya avgifter för växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. 

Att få till stånd en regelbundenhet i justeringar av avgiftsnivåer är en viktig förutsättning för att 

minimera risken för framtida över- eller underskott. Vi föreslår därför att Kemikalieinspektionen 

fortsättningsvis har avstämningar och föreslår nödvändiga ändringar i avgiftsförordningarna vart 

tredje år. Vi avser att följa upp intäkter, kostnader och kostnadstäckningsgrad årligen. 

Myndigheten ser positivt på återrapporteringskrav i regleringsbrevet om att redovisa denna 

uppföljning. Vi ser också positivt på att regleringsbrevet anger att Kemikalieinspektionen vart 

tredje år ska föreslå nödvändiga ändringar i berörda avgiftsförordningar.  

9.1 Allmänkemikalier 

9.1.1 Slutsatser 

Kemikalieinspektionen går fram med följande förslag gällande hantering av det ackumulerade 

överskottet och förslag på nya kemikalieavgifter. 
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Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att nedjustera det 

ackumulerade överskottet med 20 miljoner kronor. 

En nedjustering med 20 miljoner kronor innebär att överskottet skulle reduceras från 73 miljoner 

kronor till 53 miljoner kronor, enligt bokslut 2021. 

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att justera 

kemikalieavgifterna. 

I syfte att reducera det ackumulerade överskottet föreslår vi att den nuvarande avgiftsnivån sänks. 

På det sättet uppstår en underfinansiering i förhållande till kostnaden för verksamheten. Genom 

att budgetera större kostnader jämfört med förväntade intäkter kan överskottet succesivt 

reduceras. Det betyder att den uteblivna motprestationen av tillsyn och direkt stöd till företagen 

kan återföras till avgiftskollektivet.  

Vårt förslag på nya kemikalieavgifter är följande; 

• registeravgift med 400 kronor för varje anmälningspliktig produkt eller organism, dock 

högst 60 000 kronor per år, och 

• mängdavgiften med 10 kronor per ton anmälningspliktiga produkter och organismer, 

dock högst 70 000 kronor per år. 

De synpunkter vi fick in under samrådet, se bilaga 3, gällde främst att avgiften per produkt var 

för hög i förhållande till avgiften per volym vilket missgynnar små kemikalieföretag med många 

produkter och små försäljningsvolymer. 

De föreslagna ändringarna medför en sänkning av registeravgift med 200 kronor per produkt och 

en sänkning av mängdavgiften med 2 kronor per ton anmälningspliktig produkt. Det 

sammanlagda maxtaket föreslås sänkas från 140 000 till 130 000 kronor vilket innebär en 

sänkning med 10 000 kr.  

Med den föreslagna justeringen kommer alla företag som betalar kemikalieavgifter att få lägre 

avgifter och färre företag når respektive maxtak. 

9.1.2 Diskussion 

9.1.2.1 Nedjustering av överskottet 
Vid en nedjustering går avgiftskollektivet miste om motprestationer som till exempel skulle kunna 

vara fördjupat stöd vid regeländringar. För myndigheten innebär en nedjustering med 20 miljoner 

kronor att kvarvarande överskott kan omhändertas under en kortare tid och risken blir lägre 

avseende undanträngningseffekter av annan verksamhet som ska bedrivas inom ramen för 

myndighetens anslag. 

Ett alternativ är att hela det ackumulerade överskottet ska komma avgiftskollektivet till gagn. Det 

kan uppnås genom ytterligare insatser och motprestation till företagen.  

Kemikalieinspektionen anser att förslaget om en viss nedjustering är välbalanserat utifrån att 

överskottet om 20 miljoner härrör så långt tillbaka som till EU-inträdet. 

9.1.2.2 Justerade kemikalieavgifter 
Det ackumulerade överskottet kan hanteras genom reducerade avgifter eller genom ökade 

kostnader för verksamheten. Kemikalieinspektionen anser att en justering av kemikalieavgifterna 

är nödvändig utifrån att myndigheten då ges förutsättningar att reducera överskottet till noll inom 

en åtta– till tioårsperiod. 
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För att hantera överskottet under en kortare tidsperiod skulle kemikalieavgifterna kunna sänkas 

kraftigt under de närmsta tre–fem åren. Kemikalieinspektionen anser dock att en mindre 

sänkning under en längre tid är att föredra. Det gör att förutsättningarna för företagen inte 

förändras i lika hög grad vilket ger en större förutsägbarhet. Det innebär också en mindre risk att 

överskottet skulle hanteras för fort och att ett underskott i stället skulle börja byggas. 

Genom att myndigheten fortsättningsvis ser över avgiftsnivåerna var tredje år minimeras risken 

att sänkta avgifter ger ett framtida underskott. 

9.2 Bekämpningsmedel 

9.2.1 Slutsatser 

Kemikalieinspektionen går fram med följande förslag gällande hantering av det ackumulerade 

underskottet och förslag på nya avgifter för bekämpningsmedel. 

9.2.1.1 Övergripande förslag  
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om nollställning av det 

ackumulerade underskottet för den bekämpningsmedelsfinansierade verksamheten.  

I bokslutet för 2021 uppgår det totala underskottet till 108 miljoner kronor.  

Kemikalieinspektionen föreslår att avgiftskollektivet för bekämpningsmedel delas upp i 

två avgiftskollektiv, ett växtskyddsmedelskollektiv och ett biocidproduktkollektiv. 

Att avgiftskollektivet för bekämpningsmedel i dagsläget består av både växtskyddsmedels- och 

biocidproduktföretag är ett problem. Växtskyddsmedelsverksamheten har en relativt hög 

kostnadstäckningsgrad medan biocidverksamheten har en relativt låg kostnadstäckningsgrad.  

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att ändra det ekonomiska 

målet för avgiftsfinansierad biocidverksamhet till att ”avgiftsintäkterna ska bidra till 
kostnaderna” under infasningstiden av EU:s biocidförordning. 

Kemikalieinspektionen förordar att det ekonomiska målet för biocidverksamheten är obestämt. 

Vår nuvarande bedömning är att infasningsperioden förväntas pågå 10–15 år. 

9.2.1.2 Förslag om avgifter för växtskyddsmedel 
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att justera avgiftsnivåer 

både gällande ansökningsavgifter och årsavgifter för växtskyddsmedel. 

Vi föreslår en justering av övriga ansökningsavgifter för att prövningen ska få en ensad nivå på 

kostnadstäckningsgrad från ansökningsavgifterna. Förslaget utgår från att 

kostnadstäckningsgraden från ansökningsavgifter ska ligga på runt 40 procent av 

prövningskostnaden för de olika ansökningstyperna. Årsavgifter föreslås finansiera resterande 60 

procent av prövningskostnaden. Förutom att täcka vissa prövningskostnader finansierar 

årsavgifterna tillsyn, direkt stöd till företag och registerhållning kopplat till växtskyddsmedel. Med 

utgångspunkt i myndighetens uppskattade behov för växtskyddsmedelsverksamheten föreslås 

årsavgifterna för kemiska växtskyddsmedel att sänkas, från 5,5 till 4,5 procent av 

försäljningsvärdet. 

Kemikalieinspektionen har gjort följande bedömning i den avgiftsfinansierade 

växtskyddsmedelsverksamheten: 

• behovet av tillsyn bedöms öka med runt 40 procent, 

• behovet av direkt stöd till företag bedöms öka med runt 40 procent, 
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• kostnaden för registerhållning bedöms öka med runt 100 procent på grund av ändrade 

finansieringsprinciper och 

• behovet av prövning bedöms ligga ungefär på samma nivå som idag. 

 

Förslag om avgifter för växtskyddsmedel utgår från att verksamheten kan uppnå full 

kostnadstäckning från avgifter förutsatt att staten subventionerar ansökningsavgiften och 

prövningen av vissa ärendetyper.  

De ansökningsavgifter och prövningar som vi föreslår ska undantas från krav på 

fullkostnadstäckning och som staten ska subventionera är: 

• ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde 

• ansökan om liten odlingsareal 

• ansökan om dispenser 

• ansökan för biologiska växtskyddsmedel 

• ansökan för kemiska växtskyddsmedel med begränsad risk.  

 

I Kemikalieinspektionens förslag förordas att dessa ansökningsavgifter i princip ska ligga kvar på 

nuvarande nivåer. Den skillnad som vi föreslår är att ansökningsavgifterna för biologiska 

växtskyddsmedel likställs med växtskyddsmedel med begränsade risker. Det innebär höjda 

ansökningsavgifter för biologiska medel medan kemiska växtskyddsmedel med begränsad risk får 

sänkta ansökningsavgifter. Kemikalieinspektionen föreslår även att årsavgifterna likställs för 

biologiska växtskyddsmedel och växtskyddsmedel med begränsade risker. Förslagen innebär att 

årsavgifterna ligger kvar på nuvarande nivå för biologiska växtskyddsmedel, det vill säga 1,3 

procent av det sammanlagda försäljningsvärdet. Den sänkta årsavgiften för växtskyddsmedel med 

begränsade risker skulle göra att intäkterna från årsavgifterna minskar med runt 450 tkr. 

Sammantaget skulle de subventionerade prövningarna ha en kostnadstäckningsgrad på runt 18 

procent, vilket skulle generera en total årlig kostnad för staten på runt 3,7 miljoner kronor.  

9.2.1.3 Förslag om avgifter för biocidprodukter 
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att justera avgiftsnivåer 

gällande ansökningsavgifterna. 

Vi föreslår en justering av övriga ansökningsavgifter för att få en ensad kostnadstäckningsgrad. 

Förslaget utgår från att kostnadstäckningsgraden från ansökningsavgifter ska ligga på runt 30 

procent av prövningskostnaden för de olika ansökningstyperna. 

Med utgångspunkt från myndighetens uppskattade behov för biocidverksamheten och 

biocidföretagens förutsättningar och betalningsförmåga föreslås årsavgifterna för kemiska 

biocidprodukter bibehållas på 5,5 procent av försäljningsvärdet. Intäkten från årsavgiften skulle 

täcka 15 procent av prövningskostnaden samt 100 procent av kostnaden för tillsyn, direkt stöd till 

företag och registerhållning.  

Förslag om avgifter för biocidprodukter utgår från att verksamheten som helhet inte kan 

uppnå full kostnadstäckning från avgifter. 

Kemikalieinspektionen antar att denna förutsättning råder under den fortsatta infasningsperioden 

av EU:s biocidförordning. 

Den totala kostnadstäckningsgraden för avgiftsfinansierad biocidverksamhet skulle landa på runt 

60 procent vilket skulle skull ge en årlig kostnad för staten på runt 16 miljoner kronor. 
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Kemikalieinspektionen har gjort följande bedömning i den avgiftsfinansierade 

biocidproduktverksamheten: 

• behovet av tillsyn bedöms öka med runt 80 procent 

• behovet av direkt stöd till företag bedöms öka med runt 25 procent 

• kostnaden för registerhållning bedöms öka med lite drygt 120 procent framför allt på 

grund av förändrade finansieringsprinciper och 

• behovet av prövning bedöms öka med 60 procent. Det ökade behovet beror framför allt 

på att Kemikalieinspektionen ser ett behov av att vara utvärderande land i fler prövningar 

jämfört med idag. 

 

Förslaget bygger på att staten särskilt subventionerar vissa ansökningstyper samt att 

årsavgifterna för biocidprodukter med begränsad risk justeras.  

Det gäller ansökningsavgiften och prövningen av följande ärendetyper:  

• ansökan om dispenser 

• ansökan om godkännande enligt förenklat förfarande (biocidprodukter med begränsade 

risker) 

I Kemikalieinspektionens förslag förordas att dessa ansökningsavgifter i princip ligger kvar på 

nuvarande nivåer. Den skillnad som vi föreslår är att biocidprodukter som är godkända enligt 

förenklat förfarande omfattas av samma årsavgift som biologiska medel, det vill säga 1,3 procent 

av det sammanlagda försäljningsvärdet. Sammantaget skulle de subventionerade prövningarna ha 

en kostnadstäckningsgrad på runt 27 procent. Förutsatt att Sverige skulle vara utvärderande land 

för två produktgodkännanden enligt förenklat förfarande per år skulle den årliga kostnaden för 

staten bli 650 000 kronor.  

9.2.2 Diskussion 

9.2.2.1 Hantering av det ackumulerade underskottet 
Inom bekämpningsmedelsfinansierad verksamhet omfattar Kemikalieinspektionens förslag en 

nollställning av det ackumulerade underskottet. Nollställningen motiveras av att det inte bedöms 

möjligt att vare sig höja avgifterna eller reducera verksamhetens kostnader till de nivåer som 

skulle krävas utan att det får negativa konsekvenser för framför allt avgiftskollektivet. Att belasta 

dagens avgiftskollektiv med tidigare strukturella problem i avgiftsuttaget skulle ge för stora 

negativa konsekvenser för bekämpningsmedelsbranschen och i slutändan även för användare av 

bekämpningsmedel.  

Nollställningen innebär att avgiftskollektivet inom bekämpningsmedelsområdet inte behöver bära 

de ekonomiska underskott som uppstått historiskt. Underskotten får i stället bäras av staten. Vid 

bokslutet 2021 är det ackumulerade underskottet 108 miljoner kronor. 

Ett alternativ till nollställning är att både ansökningsavgifter och årsavgifter justeras så att 

intäkterna inbringar ett överskott vilket skulle kunna leda till en långsam reducering av 

underskottet. Kemikalieinspektionen anser inte att detta är ett möjligt alternativ att genomföra på 

grund av underskottets storlek och de rådande förutsättningarna inom biocidverksamheten.  

9.2.2.2 Uppdelning av bekämpningsmedelskollektivet 
Kemikalieinspektionen föreslår att bekämpningsmedelskollektivet delas upp i två kollektiv, ett för 

växtskyddsmedelsföretagen och ett för biocidföretagen. Det beror på de skilda förutsättningarna 

för dessa två kollektiv. Det är skillnad på företagens storlek och betalningsförmåga. Det beror 

också på att EU:s biocidförordning är under en infasningsperiod. Infasningsperioden gör att det 
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till delar saknas harmoniserade arbetssätt inom EU och att vissa biocidföretag saknar erfarenhet 

av prövning enligt kraven i förordningen.   

Det skulle kunna vara möjligt att behålla nuläget och ha växtskyddsmedelsföretag och 

biocidföretag i ett och samma avgiftskollektiv och fortsätta att ha samma nivå på årsavgiften. 

Problemet med detta är att växtskyddsmedelsföretagen skulle stå för delar av kostnaden för 

biocidverksamheten vilket går emot principen om hur avgifter ska tas ut för statlig verksamhet 

och kravet på motprestation. 

9.2.2.3 Avgifter för växtskyddsmedel 
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen justerar avgiftsnivåer både gällande 

ansökningsavgifter och årsavgifter för växtskyddsmedel. 

Förslaget som helhet bygger på att de ärenden som vi föreslår ska undantas från krav på full 

kostnadstäckning subventioneras av statliga medel. Om Kemikalieinspektionens förslag om att 

staten står för denna subvention inte accepteras finns det två alternativa lösningar.  

Det första alternativet är att överväga behovet av att subventionera dessa ärendetyper. Om 

behovet inte anses vara i linje med Kemikalieinspektionens förslag kan en höjning av både 

ansökningsavgifter och årsavgifter övervägas.   

Det andra alternativet är att låta växtskyddsmedelsföretagen fortsätta att subventionera dessa 

ärendetyper. Om detta inte anses gå emot kravet om motprestation av en betald avgift kan 

årsavgifterna ligga kvar på dagens nivå, det vill säga 5,5 procent av försäljningsvärdet.  

I en jämförelse med andra länders avgifter kan man konstatera att avgifterna skiljer sig åt i sin 

uppbyggnad och att en direkt jämförelse är svår att göra. Om man enbart jämför 

ansökningsavgifterna innebär Kemikalieinspektionens förslag att avgifterna är lägre i Sverige 

jämfört med andra länder inom norra zonen. Det beror på uppbyggnaden i konstruktion där 

Sverige har relativt låga ansökningsavgifter och höga årsavgifter.  

I samrådet med företagen framkom det att denna typ av konstruktion är att föredra eftersom 

höga ansökningsavgifter kan utgöra ett negativt hinder för att komma ut på den svenska 

marknaden.  

9.2.2.4 Avgifter för biocidprodukter 
Kemikalieinspektionen föreslår att prövningen av biocidprodukter ska undantas från krav på full 

kostnadstäckning under den fortsatta infasningsperioden av EU:s biocidförordning. Även om 

huvudprincipen är att kostnaden för avgiftsfinansierad verksamhet ska ha full kostnadstäckning, 

kan vi konstatera att principen inte är rimlig när det gäller biocidprodukter. Det anses inte vara 

rimligt att höja avgifterna eller minska verksamhetens kostnader utan stora negativa 

konsekvenser. Kemikalieinspektionen förordar att det ekonomiska målet för biocidverksamheten 

är obestämt och att myndigheten fortsätter att redovisa intäkter och kostnader årligen. 

Skulle mål om full kostnadstäckning ändå gälla framöver är det nödvändigt med höjningar av 

avgifterna och/ eller översyn av de behov och kostnader av biocidverksamhet som 

Kemikalieinspektionen föreslår.  

Om det finns en önskan om att uppnå full kostnadstäckning föreslår Kemikalieinspektionen att 

detta framför allt görs genom att höja årsavgifterna. Att höja ansökningsavgifter skulle skapa 

oönskade inträdeshinder på den svenska marknaden.  

De förändringar som är nödvändiga för att uppnå full kostnadstäckning med den 

biocidverksamhet som Kemikalieinspektionen föreslår är en ökning av årsavgiften från 5,5 
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procent till 16 procent av försäljningsvärdet för kemiska biocidprodukter. Maxtaket behöver 

höjas från 400 000 kronor till 500 000 kronor. 

Det andra alternativet är att se över kostnaderna för biocidverksamheten. Kemikalieinspektionen 

kan göra mindre marknadskontroll kopplat till biocidprodukter och även fortsätta att tacka nej till 

att vara utvärderande land vid prövningen av biocidprodukter. Man kan också lägga till aspekten 

att myndigheten bör minska sina kostnader genom effektiviseringsåtgärder. 

Kemikalieinspektionen arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera prövningen av 

biocidprodukter. Eftersom en stor del av prövningen är EU-gemensam är det dock svårt att få 

full effekt av interna åtgärder. 

I en jämförelse med andra länders avgifter kan man konstatera att avgifterna skiljer sig åt i sin 

uppbyggnad och att en direkt jämförelse är svår att göra. Om man enbart jämför 

ansökningsavgifterna innebär Kemikalieinspektionens förslag att avgifterna är lägre i Sverige 

jämfört med andra länder inom EU. Det beror just på uppbyggnaden i konstruktion där Sverige 

har relativt låga ansökningsavgifter och höga årsavgifter.  

I samråd med företagen framkommer det att denna typ av konstruktion är att föredra eftersom 

höga ansökningsavgifter utgör ett negativt hinder för att komma ut på den svenska marknaden. 

Man anser att höga ansökningsavgifter är ett ekonomiskt risktagande för sökande företag som 

många gånger är osäkra på om prövningen kommer att leda fram till ett produktgodkännande. 

Det gäller särskilt för företag som har mindre vinstmarginaler på grund av små produktvolymer 

och produkter med en liten användning. En hög ansökningsavgift kan bli orimligt betungande för 

dessa produkter som i många fall kan ha en kritisk användning i sin bekämpande funktion. I 

samrådet framkom det att årsavgiften är lättare att hantera eftersom de utgår från den faktiska 

försäljningen av bekämpningsmedel och därmed är kopplade till en intäkt för företagen.  

I samrådet framkom det också att de sammanlagda kostnaderna redan nu är på gränsen till vad 

som är möjligt att klara för biocidföretagen. Företagen framhåller att det finns behov av att sänka 

både ansöknings- och årsavgifter, en höjning anses vara omöjlig att hantera. Företagen 

understryker att det finns länder som inte tar ut några årliga avgifter alls för biocidprodukter, som 

till exempel Tyskland och Frankrike. Företagen påpekar också att eftersom Sverige är ett litet land 

med en liten marknad skulle höga avgifter slå hårt mot mindre företag som har Sverige som sin 

huvudmarknad. Under samrådet med företagen framkom det också att en höjning av avgifterna 

skulle innebära att många produkter skulle försvinna, innovation hämmas och etableringströsklar 

bli högre. 

I samrådet framfördes stöd för Kemikalieinspektionens slutsatser att biocidprodukter inte kan 

bära de totala kostnaderna genom avgifter. Företagen anser att prövningen av biocidprodukter 

skapar förutsättningar för en hög skyddsnivå för hälsa och miljö och att prövningen bör ligga i 

samhällets grundläggande intresse. Det bör därför finnas utrymme för viss statlig finansiering för 

att säkerställa att nödvändiga biocidprodukter har förutsättningar att komma ut på den svenska 

marknaden. 

9.2.2.5 Förslag om att vara utvärderande medlemsland för fler biocidprodukter 
Kemikalieinspektionen ser ett behov av att acceptera fler ansökningar om att vara utvärderande 

land jämfört med idag. Det skulle bidra till genomförandet av EU:s biocidförordning, något som 

även utpekas i vårt regleringsbrev för 2022 som ett återrapporteringskrav. Ju fler produkttyper 

som prövas enligt förordningen desto högre andel av produkterna på den svenska marknaden 

kommer att vara utvärderade enligt kraven i förordningen i syfte att nå ett högt skydd för hälsa 

och miljö. 
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9.3 Sammanfattning av förslagens konsekvenser 
Konsekvensanalyser har redovisats separat för förslagen avseende kemikalieavgifterna (avsnitt 6) 

och bekämpningsmedelsavgifterna (avsnitt 8). I detta avsnitt redogörs kort för de viktigaste 

konsekvenserna från båda områdena och särskilt de gemensamma konsekvenserna av förslagen 

som helhet.  

9.3.1 Konsekvenser för företagen  

Företag som betalar kemikalieavgift får en lägre årsavgift per produkt och volym om förslagen 

genomförs. För dessa företag bedöms konsekvenserna därför bli positiva då de, under perioden 

då överskottet ska hanteras av Kemikalieinspektionen, kommer att få ta emot motprestationer på 

en nivå som överstiger de inbetalda avgifterna under samma period. Dock kommer företagen att 

gå miste om en motprestation motsvarande 20 miljoner kronor på grund av den föreslagna 

nedjusteringen av det ackumulerade överskottet. 

Förslaget om nollställning av det ackumulerade överskottet betyder en nettovinst om 108 
miljoner kronor för bekämpningsmedelsföretagen. 

Företag som betalar ansökningsavgifter och årsavgifter för växtskyddsmedel får lägre avgifter på 
totalen. Med förslaget kommer avgiftskollektivet som helhet inte längre att stå för kostnaden för 
de ärenden som föreslås att subventioneras av staten. 

Företag som betalar ansökningsavgifter och årsavgifter för biocidprodukter behöver inte heller 
fortsättningsvis bära hela kostnaderna för myndighetens biocidverksamhet. Företagen får i stort 
sett oförändrade avgifter på totalen, med undantag för produkter där flertalet tilläggsavgifter kan 
bli aktuella på grund av att de innehåller särskilt farliga ämnen eller är särskilt omfattande.  

9.3.2 Konsekvenser för Kemikalieinspektionen 

Förslagen ger Kemikalieinspektionen förutsättningar att hantera och reducera över- och 

underskotten till noll. Förslagen skapar också förutsättningar att långsiktigt bedriva den 

avgiftsfinansierade verksamheten utan att nya ackumulerade resultat uppstår. 

Förslag på nya avgifter utgår från myndighetens uppskattade behov. Kemikalieinspektionen anser 

att det finns behov av att utöka den avgiftsfinansierad verksamheten. Det skulle kunna ge 

undanträngningseffekter på övriga verksamheter om inte myndighetens totala anslag ökar i 

samma omfattning. Kemikalieinspektionens förmåga att leverera på hela myndighetens uppdrag 

är beroende av den totala anslagsnivån. De framtida behoven för de delar av myndighetens 

verksamhet som inte avgiftsfinansieras har inte berörts i detta uppdrag. För detta samt en 

översikt av Kemikalieinspektionens sammanlagda anslagsbehov hänvisas till vårt budgetunderlag.  

9.3.3 Konsekvenser för staten 

Överskottet för kemikalieavgiften kommer att kunna reduceras dels genom förslaget på sänkta 
avgifter, dels genom avskrivning av ackumulerat överskott om 20 miljoner kronor. Staten 
kommer då inte att vidarebefordra dessa intäkter till Kemikalieinspektionen. 

Underskottet för bekämpningsmedelsfinansierad verksamhet föreslås hanteras genom en 
nollställning. Det innebär en negativ finansiell för staten motsvarande 108 miljoner kronor. 

En ändring av det ekonomiska målet för biocidverksamheten förhindrar att det ackumuleras nya 
underskott. Samtidigt innebär det en kostnad för staten. Det ändrade ekonomiska målet 
kombinerat med fler uppdrag som utvärderande medlemsland och de ökade behoven inom övrig 
avgiftsfinansierad biocidverksamhet innebär att staten även behöver stå för en årlig kostnad på 
drygt 16 miljoner kronor. Den beräknade årliga kostnaden för staten är dock mycket osäker 
eftersom det beror mycket av vilka ärendetyper som inkommer till myndigheten framöver. Det 
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ändrade ekonomiska målet föreslår vi gälla under den fortsatta infasningstiden av EU:s 
biocidförordning, vilket innebär en extra kostnad för staten under en tioårsperiod. 

För de ärendetyper vi föreslår ska subventioneras för att underlätta marknadstillträde för 
bekämpningsmedel med lägre risker för hälsa och miljö samt för mindre användningsområden så 
innebär det en årlig prognostiserad kostnad för staten på drygt fyra miljoner kronor. Denna 
kostnad bedömer Kemikalieinspektionen dock är motiverad utifrån de uppsatta målen i bland 
annat livsmedelsstrategin och målen om en hållbar användning av bekämpningsmedel. 

Sammanfattningsvis innebär Kemikalieinspektionens förslag ekonomiska konsekvenser för 

stadsbudgeten. Konsekvenserna är både av engångskaraktär och av mer långsiktig karaktär. 

Tabellen nedan ger en översikt av de ekonomiska konsekvenserna. För enkelhetens skull har det 

ackumulerade underskottet inom bekämpningsmedelsområdet delats lika mellan 

växtskyddsmedel- och biocidproduktområdet. 

Tabell 39. Huvudförslagets ekonomiska konsekvenser för stadsbudgeten (miljoner kronor) 

Avgiftsområde 
-förslag 

Statsbudgeten  
ett tillfälle 

Statsbudgeten  
årligen 

Allmänkemikalier 

-nedjustering av överskottet 20  

Växtskyddsmedel 

-nollställning av underskottet -54  

-subvention av vissa ärendetyper  -3,7 

Biocidprodukter 

-nollställning av underskottet -54  

-förändrat ekonomiskt mål  -16 

-subvention av vissa ärendetyper  -0,65 

Konsekvens -88 -20,35 

 

Sammantaget innebär förslaget innebär en negativ påverkan på stadsbudgeten på både kort och 

lång sikt. 

Kemikalieinspektionens förslag på hantering av underskott innebär en tillfällig negativ 

konsekvens för stadsbudgeten. Att nollställa underskottet inom bekämpningsmedelfinansierad 

verksamhet innebära en negativ effekt motsvarande 108 miljoner kronor. Att justera ner 

överskottet inom allmänkemikalieområdet ger en positiv effekt motsvarande 20 miljoner kronor. 

Sammantaget påverkas stadsbudgeten negativt med 88 miljoner kronor. 

Att undanta biocidverksamheten från krav på full kostnadstäckning och att subventionera vissa 

ärendetyper och innebär en årlig negativ konsekvens för stadsbudgeten motsvarande 20 miljoner 

kronor. Konsekvensen som är kopplad till ett förändrat ekonomiskt mål för 

biocidproduktverksamheten ger en årlig negativ effekt på statsbudgeten motsvarande 16 miljoner 

kronor. Behovet av ett ändrat ekonomiskt mål bedöms kvarstå under den period då infasningen 

av EU:s biocidförordningen pågår, vilket uppskattas till 10–15 år. Konsekvensen som kan 

härledas till subvention av vissa ärendetyper innebär en kvarstående årlig negativ effekt på 

statsbudgeten motsvarande drygt 4 miljoner kronor. 
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9.4 Informations- och kommunikationsinsatser 
Efter att beslut fattats om nya avgifter är strategisk kommunikation är en förutsättning för att 

Kemikalieinspektionens målgrupper och andra intressenter ska få kunskap om nya avgifter i nära 

anslutning till att en förordningstext om avgifter har publicerats. Myndighetens 

kommunikationsinsatser kan dessutom öka chansen för att dess målgrupper upplever avgifterna 

som förutsägbara och transparenta. Information om nya och ändrade avgifter kommer att läggas 

ut på Kemikalieinspektionens webbplats när uppdaterade förordningar om kemikalie- och 

bekämpningsmedelsavgifterna publicerats. Information kommer att ges på både svenska och 

engelska. 

Kemikalieinspektionen kommer även sprida informationen brett för nå andra intressenter. 

Myndighetens nyhetsbrev, informationsbrev och andra utskick samt mediearbete är olika kanaler 

som myndigheten kan använda för att nå ut med information om de nya avgifterna. 
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10  Ordlista 
Administrativa 
kostnader för företagen 

Med administrativa kostnader för företag avses de kostnader som 
uppkommer till följd av myndighetskrav om att upprätta, lagra eller 
överföra information.  

Allmänkemikalier Kemikalier definieras som ”allmänkemikalier” i Tullverkets 
tullnummerlista. Det kan vara kemikalier som ingår i 
bekämpningsmedel eller andra kemikalier.  

Anslag Medel på statens budget som riksdagen anvisar för ett visst ändamål 
och för viss tid och som regeringen disponerar och tilldelar en 
myndighet. 

Anslagsredovisning Redovisning av utfall och tillgängliga medel på anslag, utfall och i 
vissa fall beräknade belopp på inkomsttitlar, tilldelat och 
ianspråktaget belopp på bemyndiganden och utfall för andra 
finansiella villkor som regeringen har angett. 

Avgift Ersättning som betalas för en specifik motprestation och som är 
avsedd att helt eller delvis täcka kostnaderna för att tillhandahålla 
denna. 

Avgiftskollektiv Den grupp företag som betalar en avgift för att finansiera viss statlig 
verksamhet.  

Bekämpningsmedel Kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att 
djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller 
skadar människors eller djurs hälsa. 

Berört medlemsland Då vi är beroende av ett annat EU-lands prövning av en ansökan 
om produktgodkännande för ett bekämpningsmedel. 

Biocidprodukt En produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra 
verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer 
på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan. 

Direkta kostnader En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan hänföras/härledas 
till en bestämd vara eller tjänst.  

Ekonomiskt mål Mål som anger hur stor del av kostnaderna för en viss avgiftsbelagd 
verksamhet som på sikt ska täckas av avgiftsintäkter. 

Ekvivalensbedömning En bedömning av ekvivalens görs då ett verksamt ämne börjar 
tillverkas i en ny fabrik (ny källa) för att säkerställa att den nya 
framställningen sker på ett sådant sätt att ämnet är ekvivalent med 
det verksamma ämne som är godkänt på EU-nivå. 

Full kostnadstäckning Ekonomiskt mål som innebär att samtliga med en verksamhet direkt 
eller indirekt förenade kostnader på några års sikt ska täckas av 
avgiftsintäkter. 

Fytotoxiskt Giftig för växter. 

Indirekta kostnader En indirekt kostnad är en kostnad som inte direkt kan kopplas till 
en bestämd vara eller tjänst, till exempel lokalhyra och kostnader för 
ekonomiavdelning. De indirekta kostnaderna fördelas på 
kostnadsbärarna med hjälp av en fördelningsnyckel. Ibland används 
begreppet overheadkostnader i stället för indirekta kostnader. 

Inkomsttitel Inkomsttitel är en post på inkomstsidan på statens budget där 
statliga myndigheter redovisar inkomster som de inte får disponera. 
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Kandidatämne för 
substitution 

Kemiska ämnen som inger särskilt stor oro för hälsan eller miljön. 
För bekämpningsmedel som innehåller dessa ämnen görs en 
bedömning om de kan ersättas med mindre skadliga alternativ. 

Kostnadstäckningsgrad Den andel av kostnaden som täcks av en intäkt. 

Motprestation Tjänst eller produkt som levereras av en myndighet mot att en 
avgift betalas. 

Offentligrättslig avgift Avgift som innebär ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden. 

Overheadkostnader Kostnader som inte är direkt relaterade till en vara eller tjänst, se 
indirekta kostnader. 

Periodisering Fördelning av inkomster och utgifter så att de förs till det år som de 
faktiskt avser även om de registrerats under ett annat år. 

Referensmedlemsland Det EU-land som har gjort utvärderingen av ett 
produktgodkännande för bekämpningsmedel. 

SNI-kod Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, används för att 
klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de 
bedriver. 

Subvention Subvention, är ett (ofta statligt) ekonomiskt stöd med avsikt att 
sänka priset på en vara eller tjänst. Subventioner kan vara synliga 
eller dolda. Ett exempel på en synlig subvention är ett direkt bidrag 
från staten till en viss sektor eller verksamhet. En dold subvention 
kan vara undantag från att betala skatt eller de fulla kostnader som 
uppstår för samhället inom en viss sektors verksamhet. Ofta 
används subventioner i ett samhällsekonomiskt syfte för att främja 
något speciellt där konsumenternas efterfråga inte motsvarar 
kostnaden för produktion och utbudet. 

Utvidgade 
produktgodkännanden 
för mindre 
användningsområden 
(UPMA) 
 

Ett produktgodkännande för ett växtskyddsmedel kan utvidgas till 
att inkludera ytterligare mindre användningsområden än det 
ursprungliga produktgodkännandet. En medlemsstat kan bevilja ett 
utvidgat produktgodkännande om den avsedda användningen är av 
begränsad karaktär och om det utvidgade produktgodkännandet är 
av allmänt intresse inom den yrkesmässiga odlingen.  

Utvärderande land Det EU-land som ansvarar för att göra prövningen av ett 
produktgodkännande för bekämpningsmedel. 

Växtskyddsmedel Bekämpningsmedel som används för att skydda växter och 
växtprodukter inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk. Det kan 
exempelvis användas mot svampangrepp, skadedjur eller 
konkurrerande växter. 

Ämne som inger 
betänkligheter 

Ett potentiellt skadligt ämne. Dessa ämnen kräver en särskild 
bedömning. 
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Bilaga 1 Författningsförslag kemikalieavgifter 
Kemikalieinspektionens förslag till ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken att 6 kap. 5 §. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 6 § 

Kemikalieavgiften ska betalas årligen för 
kalenderår och ska bestå av en 
   1. registeravgift med 600 kronor för varje 
anmälningspliktig produkt eller organism, dock 
högst 70 000 kronor per år, och 
   2. mängdavgift med 12 kronor per ton 
anmälningspliktiga produkter och organismer, 
dock högst 70 000 kronor per år. 

Vid tillämpningen av första stycket ska 
produkter och organismer som har samma 
funktion och kemiska sammansättning eller 
anmäls under en gemensam beteckning räknas 
som en produkt eller organism. 

Den som under ett kalenderår sammanlagt 
tillverkar eller till Sverige för in eller i eget namn 
förpackar, packar om eller byter namn på mindre 
än ett ton produkter eller organismer som avses i 
2 §, behöver inte betala någon avgift för det 
kalenderåret. 

Kemikalieavgiften ska betalas årligen för 
kalenderår och ska bestå av en 
   1. registeravgift med 400 kronor för varje 
anmälningspliktig produkt eller organism, dock 
högst 60 000 kronor per år, och 
   2. mängdavgift med 10 kronor per ton 
anmälningspliktiga produkter och organismer, 
dock högst 70 000 kronor per år. 
   Vid tillämpningen av första stycket ska 
produkter och organismer som har samma 
funktion och kemiska sammansättning eller 
anmäls under en gemensam beteckning räknas 
som en produkt eller organism. 
   Den som under ett kalenderår sammanlagt 
tillverkar eller till Sverige för in eller i eget namn 
förpackar, packar om eller byter namn på mindre 
än ett ton produkter eller organismer som avses i 
2 §, behöver inte betala någon avgift för det 
kalenderåret. 

                       

Denna förordning träder i kraft den xxx. 
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Bilaga 2 Författningsförslag 
bekämpningsmedelsavgifter 

Kemikalieinspektionens förslag till ändring i förordningen (2013:63) om 

bekämpningsmedelsavgifter.  

För att tydliggöra vilka ändringar som gjorts presenteras detta förslag i en jämförelsetabell. 

Eftersom i princip alla paragrafer ändras i 2, 3 och 4 kap. kan det dock vara mer lämpligt att 

upphäva dessa kapitel och införa nya26.  

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen beslutar om ändringar i  

- 1 kap. Bestämmelser om förordningen och dess tillämpning,  

- 2 kap. Avgifter för prövning av kemiska växtskyddsmedel,  

- 3 kap. Avgifter för prövning av biologiska växtskyddsmedel,  

- 4 kap. Avgifter för prövning av biocidprodukter,  

- 8 kap. Årsavgifter för bekämpningsmedel, och 

- 9 kap. Avgifternas betalning och slutliga bestämmande.   

 

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 

1 kap. Bestämmelser om förordningen och 
dess tillämpning 

1 kap. Bestämmelser om förordningen och 
dess tillämpning  

2 §   I denna förordning avses med 

kemiskt växtskyddsmedel: en kemisk produkt som är 
ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 
1107/2009, 

biologiskt växtskyddsmedel: en bioteknisk organism 
som är ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 
1107/2009, och biocidprodukt: en biocidprodukt enligt 
förordning (EU) nr 528/2012. 

I övrigt har ord i denna förordning samma betydelse 
som i 14 kap. miljöbalken.  

2 §   Termer och uttryck i denna förordning har samma 
betydelse som i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1107/2009 när det gäller växtskyddsmedel,  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
528/2012 och förordning (EU) nr 414/2013 när det 
gäller biocidprodukter, och  

14 kap. miljöbalken och förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel, när det gäller andra termer och 
uttryck än de som används i dessa EU-förordningar. 

 

3 §   De avgifter som ska betalas enligt 2 kap. 13 § och 
3 kap. 2 § första stycket 2 bidrar till att täcka 
kostnaderna för handläggningen av de ärenden som 
avgifterna gäller. 

 

3 §   De ansökningsavgifter som ska betalas enligt 2 
kap. 9–11 §, 3 kap. och 4 kap. bidrar till att täcka 
kostnaderna för prövningen av de ärenden som 
avgifterna gäller. 

 

4 §   De årsavgifter som ska betalas enligt 8 kap. 3 § 2 
och 4 § bidrar till att täcka kostnaderna för prövning 
och tillsyn. 

 

 
26 I enlighet med vad som sägs på s. 27 i Ds 2014:1, Gröna boken ”Riktlinjer för författningsskrivelser”. 
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2 kap. Avgifter för prövning av kemiska 
växtskyddsmedel 

2 kap. Avgifter för prövning av kemiska 
växtskyddsmedel  

1 §   För Kemikalieinspektionens, Livsmedelsverkets 

och Statens jordbruksverks prövning av ansökningar 
om godkännande, dispens och parallellhandelstillstånd i 
fråga om kemiska växtskyddsmedel enligt förordning 
(EG) nr 1107/2009 ska en ansökningsavgift betalas 
enligt detta kapitel.  
 
Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa 
fall av en eller flera tilläggsavgifter.  
 
En avgift enligt 7 § är preliminär. En sådan avgift 
fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt 
detta kapitel är slutliga avgifter. 

 

1 §   Den som lämnar in en ansökan i fråga om ett 
kemiskt växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 
1107/2009 ska betala en ansökningsavgift för 
prövningen enligt detta kapitel.   
 
Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa 
fall av en eller flera tilläggsavgifter.  
 
Avgift ska också betalas enligt 6 kap. 3 § i ärenden där 
en bedömning av ekvivalens ska göras enligt artikel 
29.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009 eller där 
sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation 
som låg till grund för godkännandet av det verksamma 
ämnet.  
 
Avgifter för prövning av kemiska växtskyddsmedel 
som innehåller verksamma ämnen med begränsad risk 
finns i 3 kap.   

 

Avgift för godkännande Avgift för godkännande 

2 §   Den som ansöker om ett godkännande av ett 
kemiskt växtskyddsmedel ska, om inte annat följer av 
13 eller 14 §, betala en grundavgift 
   1. med 120 000 kronor, om någon annan 
medlemsstat än Sverige är den prövande 
medlemsstaten enligt artikel 35 i förordning (EG) nr 
1107/2009, 
   2. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande enligt artikel 40.1 a eller c i 
förordning (EG) nr 1107/2009, 
   3. med 140 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande enligt artikel 40.1 b i förordning 
(EG) nr 1107/2009, 
   4. med 170 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande enligt artikel 40 i förordning 
(EG) nr 1107/2009 och en bedömning ska göras enligt 
artikel 41.2 b, 
   5. med 140 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande och ansökan grundas på ett 
godkännande som har getts av en annan medlemsstat 
enligt de bestämmelser som gällde före den 14 juni 
2011, 
   6. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande av ett medel med låg risk enligt artikel 47 
i förordning (EG) nr 1107/2009, 
   7. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande som ska bedömas enligt artikel 50 i 
förordning (EG) nr 1107/2009, 
   8. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande som ska prövas med hänsyn till alla zoner 
i Europeiska unionen och Sverige är den prövande 
medlemsstaten, 
   9. med 420 000 kronor, om ansökan avser ett 
tillfälligt godkännande enligt artikel 30 i förordning 
(EG) nr 1107/2009, och 
   10. med 300 000 kronor i andra fall. 
 

2 §   Den som ansöker om ett godkännande enligt 
förordning (EG) nr 1107/2009 av ett kemiskt 
växtskyddsmedel ska, om inte annat följer av 9 och 10 
§, betala en grundavgift 
   1. med 400 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande där Sverige är prövande medlemsstat i 
norra zonen, 
 2. med 450 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande som ska prövas med hänsyn till alla zoner 
i Europeiska unionen och Sverige är prövande 
medlemsstat, 
  3. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande där Sverige är berörd medlemsstat, 
  4. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande enligt artikel 40 i förordningen, 
och 
  5. med 16 000 kronor, om ansökan avser ett 
växtskyddsmedel som är identiskt med ett godkänt 
växtskyddsmedel (klonprodukt). 
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3 §   Om ett ärende enligt 2 § avser ett medel med fler 
än ett verksamt ämne och Sverige är den prövande 
medlemsstaten, ska sökanden för varje sådant 
ytterligare verksamt ämne betala en tilläggsavgift med 
50 000 kronor. 
 

 

4 §   I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en 
tilläggsavgift 
   1. med 12 000 kronor, om en bedömning av 
ekvivalens ska göras enligt artikel 29.1 b i förordning 
(EG) nr 1107/2009, och 
   2. med 30 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska 
pröva ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet och 
fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och 
jordbruksförhållandena är jämförbara. 

3 §   För en ansökan där sökanden ska betala en 
grundavgift enligt 2 § 1–2 ska sökanden också betala en 
tilläggsavgift  
   1. med 60 000 kronor, om Livsmedelsverket ska 
bedöma resthalter av växtskyddsmedlet, 
   2. med 50 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska 
bedöma växtskyddsmedlets effektivitet, selektivitet och 
fytotoxicitet, 
   3. med 50 000 kronor, för varje ytterligare verksamt 
ämne om växtskyddsmedlet innehåller fler än ett ämne, 
och 
   4. med 50 000 kronor, om växtskyddsmedlet 
innehåller ett kandidatämne för substitution och en 
jämförande bedömning ska göras enligt artikel 50 i 
förordning (EG) nr 1107/2009. 
 

5 §   Om Livsmedelsverket i ett ärende enligt 2 § ska 
bedöma resthalter av växtskyddsmedlet, ska sökanden 
betala en tilläggsavgift 
   1. med 15 000 kronor, om det är fråga om en 
ansökan som avses i 2 § 6, 
   2. med 30 000 kronor, om det är fråga om en 
ansökan som avses i 2 § 1, 2, 3, 4 eller 5, och 
   3. med 60 000 kronor, om det är fråga om en 
ansökan som avses i 2 § 7, 8, 9 eller 10. 

4 §   För en ansökan där sökanden ska betala en 
grundavgift enligt 2 § 3–4 ska sökanden också betala en 
tilläggsavgift  
   1. med 25 000 kronor, om Livsmedelsverket ska 
bedöma resthalter av växtskyddsmedlet,  
   2. med 25 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska 
bedöma växtskyddsmedlets effektivitet, selektivitet och 
fytotoxicitet eller om jordbruksförhållandena är 
jämförbara, 
   3. med 50 000 kronor, om växtskyddsmedlet 
innehåller ett kandidatämne för substitution och en 
jämförande bedömning ska göras enligt artikel 50 i 
förordning (EG) nr 1107/2009, och  
   4. med 20 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande och det krävs en bedömning i 
fråga om miljöförhållandena är jämförbara. 
 

6 §   Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar 
ansökan på så sätt att prövningen enligt de enhetliga 
principer för utvärdering av växtskyddsmedel som 
avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 helt 
eller delvis måste göras om, ska sökanden betala en 
tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje sådan 
omprövning. 
Om en omprövning enligt första stycket innebär att 
Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av 
resthalter av växtskyddsmedlet, ska sökanden betala en 
tilläggsavgift med 20 000 kronor. 
Om en omprövning enligt första stycket innebär att 
Statens jordbruksverk måste göra en ny bedömning av 
medlets effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i 
fråga om huruvida miljö- och jordbruksförhållandena 
är jämförbara, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 
20 000 kronor. 
 

5 §   Om sökanden i ett ärende enligt 2 § 1–2 ändrar 
ansökan på så sätt att bedömningen helt eller delvis 
måste göras om, ska sökanden betala en tilläggsavgift 
med 50 000 kronor för varje sådan ändring.  
Om en ändring enligt första stycket innebär att 
Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av 
resthalter av växtskyddsmedlet, ska sökanden betala en 
tilläggsavgift med 20 000 kronor. 
Om en ändring enligt första stycket innebär att Statens 
jordbruksverk måste göra en ny bedömning av medlets 
effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet ska sökanden 
betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor. 

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare 
prövad dokumentation 
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7 §   Den som ansöker om ett godkännande enligt 2 § 
ska betala en tilläggsavgift med 1 100 000 kronor för 
varje akt med dokumentation, om 
   1. medlet innehåller ett verksamt ämne som är 
godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och 
   2. sökanden inte har rätt att åberopa den 
dokumentation som låg till grund för godkännandet av 
ämnet. 
 

 

Avgift för ändrat godkännande Avgift för ändrat godkännande 

8 §   Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker 
om en ändring av ett godkännande i fråga om medlets 
användning eller villkor för användning enligt 
förordning (EG) nr 1107/2009 ska, om inte annat 
följer av 11, 13 eller 14 §, betala en grundavgift 
   1. med 120 000 kronor för varje användning eller 
villkor för användning som ska prövas enligt de 
enhetliga principer för utvärdering av växtskyddsmedel 
som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 
1107/2009, om Sverige är den prövande 
medlemsstaten enligt artikel 35 i den förordningen, 
   2. med 60 000 kronor för varje användning eller 
villkor för användning som ska prövas enligt de 
enhetliga principer som avses i 1, om någon annan 
medlemsstat än Sverige är den prövande 
medlemsstaten, och 
   3. med 40 000 kronor för varje användning eller 
villkor för användning som inte behöver prövas enligt 
de enhetliga principer som avses i 1. 
 

6 §    Den som ansöker om en ändring av ett 
godkännande enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 
1107/2009 för ett kemiskt växtskyddsmedel ska, om 
inte annat följer av 9 och 10 §, betala en grundavgift 
   1. med 80 000 kronor, om Sverige är prövande 
medlemsstat och ändringen gör att 
Kemikalieinspektionens tidigare bedömning helt eller 
delvis måste göras om, 
   2. med 40 000 kronor, om Sverige är berörd 
medlemsstat och ändringen gör att 
Kemikalieinspektionens tidigare bedömning helt eller 
delvis måste göras om, 
  3.  med 20 000 kronor, om Sverige är prövande 
medlemsstat och ändringen inte påverkar 
Kemikalieinspektionens tidigare bedömning, 
   4. med 20 000 kronor, om ändringen avser 
växtskyddsmedlets sammansättning och ändringen inte 
påverkar Kemikalieinspektionens tidigare bedömning, 
och 
   5. med 8 000 kronor i andra fall. 
 

9 §   I ett ärende enligt 8 § ska sökanden betala en 
tilläggsavgift 
   1. med 30 000 kronor, om Livsmedelsverket ska 
bedöma resthalter av växtskyddsmedlet, och 
   2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska 
pröva ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet eller 
fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och 
jordbruksförhållandena är jämförbara. 

7 §   För en ansökan där sökanden ska betala en 
grundavgift enligt 6 § 1 och 3 ska sökanden också 
betala en tilläggsavgift  
   1. med 30 000 kronor, om ändringen gör att 
Livsmedelsverkets tidigare bedömning av 
växtskyddsmedlet helt eller delvis måste göras om,    
   2. med 30 000 kronor, om ändringen gör att Statens 
jordbruksverks tidigare bedömning av 
växtskyddsmedlet helt eller delvis måste göras om, och  
   3. med 30 000 om medlet innehåller ett 
kandidatämne för substitution och en jämförande 
bedömning ska göras enligt artikel 50 i förordning 
(EG) nr 1107/2009. 
 

10 §   I andra fall än de som avses i 8 § ska den som för 
ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om en ändring av 
ett godkännande enligt förordning (EG) nr 1107/2009 
betala en grundavgift 
   1. med 20 000 kronor, om ändringen avser en 
ändring av källa för verksamt ämne och ändringen 
innebär att det ska göras en bedömning av ekvivalens 
enligt artikel 29.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009, 
   2. med 20 000 kronor, om ändringen avser 
växtskyddsmedlets sammansättning, och 
   3. med 8 000 kronor i andra fall. 

8 §   För en ansökan där sökanden ska betala en 
grundavgift enligt 6 § 2 ska sökanden också betala en 
tilläggsavgift  
   1. med 15 000 kronor, om ändringen gör att 
Livsmedelsverkets tidigare bedömning av 
växtskyddsmedlet helt eller delvis måste göras om, och 
   2. med 15 000 kronor, om ändringen gör att Statens 
jordbruksverks tidigare bedömning av 
växtskyddsmedlet helt eller delvis måste göras om, och 
   3. med 30 000 om medlet innehåller ett 
kandidatämne för substitution och en jämförande 
bedömning ska göras enligt artikel 50 i förordning 
(EG) nr 1107/2009. 
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Avgift för ändrat godkännande av 
växtskyddsmedel med låg risk 

 

11 §   I stället för det som sägs i 8 § ska den som 
ansöker om en ändring av ett godkännande av ett 
medel med låg risk enligt artikel 47 i förordning (EG) 
nr 1107/2009 betala en grundavgift 
   1. med 40 000 kronor, om det är fråga om en ändring 
som avses i 8 § 1, och 
   2. med 20 000 kronor, om det är fråga om en ändring 
som avses i 8 § 3. 

 

12 §   I ett ärende enligt 11 § ska sökanden betala en 
tilläggsavgift 
   1. med 15 000 kronor, om Livsmedelsverket ska 
bedöma resthalter av växtskyddsmedlet, och 
   2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska 
pröva ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet eller 
fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och 
jordbruksförhållandena är jämförbara. 
 

 

Avgift för godkännande för ett mindre 
användningsområde 

Avgift för godkännande för mindre 
användningsområde 

13 §   I stället för det som sägs i 2 och 8 §§ ska 
sökanden betala en grundavgift med 12 500 kronor, om 
ansökan avser 
   1. ett utvidgat godkännande för ett mindre 
användningsområde enligt artikel 51 i förordning (EG) 
nr 1107/2009, eller 
   2. ett utvidgat godkännande för ett mindre 
användningsområde genom ömsesidigt erkännande 
enligt artiklarna 40.1 och 51.7 i förordning (EG) nr 
1107/2009. 
 

9 §   Den som ansöker om ett utvidgat godkännande 
för mindre användningsområde enligt artikel 51 i 
förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en 
grundavgift  
   1. med 15 000 kronor om ansökan avser ett 
godkännande, och  
   2. med 4 000 kronor om ansökan avser en ändring av 
ett godkännande. 

Avgift för godkännande för en liten 
odlingsareal 

Avgift för godkännande för liten odlingsareal 

14 §   Den som ansöker om godkännande av ett 
kemiskt växtskyddsmedel för yrkesmässig användning 
och visar att den sammanlagda odlingsarealen vid 
tidpunkten för ansökan uppgår till högst 3 000 hektar 
ska betala en grundavgift 
   1. med 45 850 kronor i stället för det som sägs i 2 § 1 
och 7–10, 
   2. med 21 000 kronor i stället för det som sägs i 2 § 
2–6, och 
   3. med 

10 §   Den som ansöker om godkännande enligt 
förordning (EG) nr 1107/2009 av ett kemiskt 
växtskyddsmedel för yrkesmässig användning och visar 
att den sammanlagda odlingsarealen i Sverige vid 
tidpunkten för ansökan uppgår till högst 3 000 hektar 
ska betala en grundavgift 
   1. med 50 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande där Sverige är prövande medlemsstat, 
   2. med 20 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande där Sverige är berörd medlemsstat eller 
om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt 
artikel 40 i förordningen, och 
   3. med 8 000 kronor om ansökan avser en ändring av 
ett godkännande enligt artikel 45 i förordningen. 
 

Avgift för dispens från kravet på godkännande Avgift för dispens från kravet på godkännande 

15 §   Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel 
ansöker om dispens från kravet på godkännande i 
förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en 
grundavgift 
   1. med 6 000 kronor, om ansökan avser ett anstånd 
enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009, 
   2. med 10 000 kronor, om ansökan avser en 
begränsad och kontrollerad användning vid 

11 §   Den som ansöker om dispens från kravet på 
godkännande i förordning (EG) nr 1107/2009 av ett 
kemiskt växtskyddsmedel ska betala en grundavgift 
  1. med 12 000 kronor, om ansökan avser en 
nödsituation enligt artikel 53 i förordningen, och 
   2. med 12 000 kronor, om ansökan avser forskning 
och utveckling enligt artikel 54 i förordningen. 
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nödsituation enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 
1107/2009, 
   3. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett enstaka 
experiment eller test enligt artikel 54.1 i förordning 
(EG) nr 1107/2009, och 
   4. med 16 000 kronor, om ansökan avser 
förhandstillstånd för ett experiment- eller testprogram 
enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009. 
 

Avgift för parallellhandelstillstånd Avgift för parallellhandelstillstånd 

16 §   Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel 
ansöker om ett parallellhandelstillstånd enligt artikel 52 
i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en 
grundavgift med 20 000 kronor. 

12 §   Den som ansöker om ett parallellhandelstillstånd 
enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 för ett 
kemiskt växtskyddsmedel ska betala en grundavgift 
med 16 000 kronor. 

  

3 kap. Avgifter för prövning av biologiska 
växtskyddsmedel 

3 kap. Avgifter för prövning av biologiska 
växtskyddsmedel och kemiska 
växtskyddsmedel vars verksamma ämnen 
innebär en begränsad risk 
 

1 §   För Kemikalieinspektionens prövning av 
ansökningar om godkännande, dispens och 
parallellhandelstillstånd av biologiska växtskyddsmedel 
enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska en 
ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.  
Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa 
fall av en tilläggsavgift.  
 
Bestämmelser om avgift för prövning av ansökningar 
om godkännande av biotekniska organismer som är 
insekter, nematoder och spindeldjur finns i 5 kap. 
 
En avgift enligt 3 § är preliminär. En sådan avgift 
fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt 
detta kapitel är slutliga avgifter. 

1 §    Den som lämnar in en ansökan enligt förordning 
(EG) nr 1107/2009 för ett biologiskt växtskyddsmedel 
eller ett kemiskt växtskyddsmedel vars verksamma 
ämnen bedöms innebära en begränsad risk och 
omfattas av föreskrifter om undantag som 
Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 2 
kap. 37 a § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel, ska för prövningen betala en 
ansökningsavgift enligt detta kapitel.  
 
Avgift ska också betalas enligt 6 kap. 3 § i ärenden där 
sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation 
som låg till grund för godkännandet av det verksamma 
ämnet. 
 
Bestämmelser om avgift för Naturvårdsverkets 
prövning av ansökningar om godkännande av 
biotekniska organismer som är insekter, nematoder och 
spindeldjur finns i 5 kap. 
 

Avgift för godkännande Avgift för godkännande 

2 §   Den som ansöker om ett godkännande av ett 
biologiskt växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 
1107/2009 ska betala en grundavgift 
   1. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande enligt artikel 40 i förordning 
(EG) nr 1107/2009, 
   2. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett utvidgat 
godkännande för ett mindre användningsområde enligt 
artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009, och 
   3. med 21 000 kronor i andra fall. 
Om ansökan avser genetiskt modifierade organismer, 
ska avgiften betalas med 60 000 kronor i stället för det 
som sägs i första stycket. 

2 §   Den som ansöker om ett godkännande enligt 
förordning (EG) nr 1107/2009 av ett växtskyddsmedel 
som avses i 1 §, ska betala en avgift 
   1. med 40 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande där Sverige är prövande medlemsstat, 
   2. med 20 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande där Sverige är berörd medlemsstat, 
   3. med 20 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande enligt artikel 40 i förordningen, 
   4. med 4 000 kronor, om ansökan avser ett 
växtskyddsmedel som är identiskt med ett godkänt 
växtskyddsmedel (klonprodukt), 
   5. med 4 000 kronor, om ansökan avser ett utvidgat 
godkännande för ett mindre användningsområde enligt 
artikel 51 i förordningen, och 
   6. med 4 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande för yrkesmässig användning och 
sökanden visar att den sammanlagda odlingsarealen i 



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

109 
 

Sverige vid tidpunkten för ansökan uppgår till högst 3 
000 hektar (liten odlingsareal). 
 
Om ansökan avser genetiskt modifierade organismer, 
ska avgiften betalas med 60 000 kronor i stället för det 
som sägs i första stycket. 
 

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare 
prövad dokumentation 

 

3 §   Den som ansöker om ett godkännande enligt 2 § 
ska betala en tilläggsavgift med 1 100 000 kronor för 
varje akt med dokumentation, om 
   1. medlet innehåller ett verksamt ämne som är 
godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och 
   2. sökanden inte har rätt att åberopa den 
dokumentation som låg till grund för godkännandet av 
ämnet. 
 

 

Avgift för ändrat godkännande Avgift för ändrat godkännande 

4 §   Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel 
ansöker om en ändring av ett godkännande enligt 
förordning (EG) nr 1107/2009, ska betala en 
grundavgift 
    1. med 5 250 kronor, om prövningen ska göras enligt 
de enhetliga principer för utvärdering av 
växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i förordning 
(EG) nr 1107/2009, och 
   2. med 4 000 kronor i andra fall. 
 

3 §   Den som ansöker om en ändring av ett 
godkännande enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 
1107/2009, för ett växtskyddsmedel som avses i 1 § ska 
betala en avgift 
   1. med 12 000 kronor, om ändringen gör att den 
tidigare bedömning helt eller delvis måste göras om, 
och 
   2. med 4 000 kronor i andra fall. 

Avgift för dispens från kravet på godkännande Avgift för dispens från kravet på godkännande 

5 §   Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel 
ansöker om dispens från kravet på godkännande i 
förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en 
grundavgift 
   1. med 3 000 kronor, om ansökan avser ett anstånd 
enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009, 
   2. med 5 000 kronor, om ansökan avser en begränsad 
och kontrollerad användning vid nödsituation enligt 
artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009, 
   3. med 4 000 kronor, om ansökan avser tillstånd för 
ett enstaka experiment eller test enligt artikel 54.1 i 
förordning (EG) nr 1107/2009, och 
   4. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett 
förhandstillstånd för ett experiment- eller testprogram 
enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009. 
 

4 §   Den som ansöker om dispens från kravet på 
godkännande enligt förordning (EG) nr 1107/2009 för 
ett växtskyddsmedel som avses i 1 §, ska betala en 
avgift 
   1. med 4 000 kronor, om ansökan avser en 
nödsituation enligt artikel 53 i förordningen, och 
   2. med 4 000 kronor, om ansökan avser forskning 
och utveckling enligt artikel 54 i förordningen. 

Avgift för parallellhandelstillstånd Avgift för parallellhandelstillstånd 

6 §   Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel 
ansöker om ett parallellhandelstillstånd enligt artikel 52 
i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en 
grundavgift med 10 000 kronor. 
 

5 §   Den som ansöker om parallellhandelstillstånd 
enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 för ett 
växtskyddsmedel som avses i 1 § ska betala en avgift 
med 4 000 kronor. 

  

4 kap. Avgifter för prövning av 
biocidprodukter 

4 kap. Avgifter för prövning av 
biocidprodukter 
 

1 §   För Kemikalieinspektionens och 
Livsmedelsverkets prövning av ansökningar om 

1 §   Den som lämnar in en ansökan eller gör en 
anmälan i fråga om biocidprodukter enligt förordning 
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godkännande, anmälan, dispens och 
parallellhandelstillstånd i fråga om biocidprodukter 
enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. 
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska en 
ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.  
 
Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa 
fall av en eller flera tilläggsavgifter.  
 
Bestämmelser om avgift för prövning av ansökningar 
om godkännande av nematoder, insekter eller 
spindeldjur som bekämpningsmedel finns i 5 kap. 
 
En avgift enligt 9 § är preliminär. En sådan avgift 
fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt 
detta kapitel är slutliga avgifter. 
 

(EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel ska betala en avgift enligt detta 
kapitel.  
 
Avgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en 
eller flera tilläggsavgifter.  
 
Avgift ska också betalas enligt 7 kap. 3 § i ärenden där 
sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation 
som låg till grund för godkännandet av det verksamma 
ämnet 

Avgift för godkännande Avgift för godkännande där Sverige är 
utvärderande medlemsstat 

2 §   Den som ansöker om ett godkännande av en 
biocidprodukt eller av en sådan produktfamilj som 
avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012 ska, 
om inte annat följer av 12 §, betala en grundavgift 
   1. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande genom ömsesidigt erkännande av en 
produkt, 
   2. med 240 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande genom ömsesidigt erkännande av en 
produktfamilj, 
   3. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett 
unionsgodkännande av en produkt och Sverige är 
utvärderande medlemsstat, 
   4. med 900 000 kronor, om ansökan avser ett 
unionsgodkännande av en produktfamilj och Sverige är 
utvärderande medlemsstat, 
   5. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande av en produkt genom ett förenklat 
förfarande enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 
528/2012 och Sverige är utvärderande medlemsstat, 
   6. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande av en produktfamilj genom ett förenklat 
förfarande enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 
528/2012 och Sverige är utvärderande medlemsstat, 
   7. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett 
nationellt godkännande av en produktfamilj, 
   8. med 660 000 kronor, om ansökan avser ett 
tillfälligt godkännande av en produktfamilj, 
   9. med 360 000 kronor, om ansökan avser ett 
tillfälligt godkännande i andra fall än som avses i 8, och 
   10. med 300 000 kronor i andra fall. 
 

2 §   Den som ansöker om ett godkännande av en 
biocidprodukt eller en biocidproduktfamilj enligt 
förordning (EU) nr 528/2012, med Sverige som 
utvärderande medlemsstat, ska betala en grundavgift  
   1. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett 
nationellt godkännande av en biocidprodukt och ska 
bedömas enligt artikel 30 i förordningen, 
   2. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett 
nationellt godkännande av en biocidproduktfamilj och 
ska bedömas enligt artikel 30 i förordningen, 
   3. med 500 000 kronor, om ansökan avser ett 
unionsgodkännande av en biocidprodukt och ska 
bedömas enligt artikel 44 i förordningen, 
   4. med 700 000 kronor, om ansökan avser ett 
unionsgodkännande av en biocidproduktfamilj och ska 
bedömas enligt artikel 44 i förordningen, 
   5. med 360 000 kronor, om ansökan avser ett 
tillfälligt godkännande av en produkt och ska bedömas 
enligt artikel 55.2 i förordningen,  
   6. med 660 000 kronor, om ansökan avser ett 
tillfälligt godkännande av en biocidproduktfamilj och 
ska bedömas enligt artikel 55.2 i förordningen, och 
   7. med 150 000 kronor, om ansökan avser ett förnyat 
godkännande som ska bedömas enligt artikel 31 i 
förordningen eller ett unionsgodkännande som ska 
bedömas enligt artikel 46 i förordningen, för en 
biocidprodukt eller en biocidproduktfamilj och det inte 
krävs en ny fullständig utvärdering av produkten. 

3 §   Om ett ärende enligt 2 § avser ett godkännande 
enligt 4 kap. förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel och ansökan innehåller 
dokumentation om ett verksamt ämne som inte tidigare 
har utvärderats av Kemikalieinspektionen, ska 
sökanden för varje sådant verksamt ämne betala en 
tilläggsavgift med 160 000 kronor. 
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4 §   Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser 
en produkt med fler än ett verksamt ämne, ska 
sökanden för varje sådant ytterligare verksamt ämne 
betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor. 

3 §   För en ansökan där grundavgift ska betalas enligt 
2 § 1–6 ska sökanden också betala en tilläggsavgift, 
   1. med 50 000 kronor för varje ytterligare verksamt 
ämne, om produkten innehåller fler än ett verksamt 
ämne, 
   2. med 50 000 kronor för varje ytterligare produkttyp, 
om produkten är avsedd för fler än en produkttyp,  
   3. med 50 000 kronor, för varje kandidatämne för 
substitution om produkten innehåller sådana ämnen 
och en jämförande bedömning enligt artikel 23 i 
förordning (EU) nr 528/2012 ska göras av 
Kemikalieinspektionen,  
   4. med 20 000 kronor för varje ämne som inger 
betänkligheter enligt definitionen i artikel 3.1 f i 
förordningen, 
   5. med 20 000 kronor för varje ytterligare undergrupp 
av produkter i en biocidproduktfamilj, där produkterna 
har liknande sammansättning, samma 
användningsområde och risk- och effektivitetsnivå 
(metafamilj), och 
   6. med 60 000 kronor om Livsmedelsverket ska 
bedöma studier om resthalter. 
 

5 §   Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser 
en produkt som ska användas i fler än en produkttyp, 
ska sökanden för varje sådan ytterligare produkttyp 
betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor. 

4 § För en ansökan enligt 2 § 7 ska sökanden betala en 
tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje 
kandidatämne för substitution där en jämförande 
bedömning enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 
528/2012 ska göras av Kemikalieinspektionen. 

6 §   Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser 
en produkt som ska användas i fler än en 
användarkategori, ska sökanden för varje sådan 
ytterligare användarkategori betala en tilläggsavgift med 
50 000 kronor. 
 

 

7 §   I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en 
tilläggsavgift 
   1. med 50 000 kronor, om en jämförande bedömning 
ska göras enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 
528/2012, 
   2. med 30 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande och Livsmedelsverket ska 
bedöma resthalter av biocidprodukten, och 
   3. med 60 000 kronor i andra ärenden än som avses i 
2 och där Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av 
biocidprodukten. 

 

8 §   Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar 
ansökan på så sätt att prövningen enligt de 
gemensamma principerna för utvärdering av produkter 
enligt bilaga 6 till förordning (EU) nr 528/2012, eller 
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, helt 
eller delvis måste göras om, ska sökanden betala en 
tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje sådan 
omprövning. 
Om en omprövning enligt första stycket innebär att 
Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av 
resthalter av biocidprodukten, ska sökanden betala en 
tilläggsavgift med 20 000 kronor. 
 

 

 Avgift för godkännande genom ömsesidigt 
erkännande 
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 5 § Den som ansöker om ett ömsesidigt erkännande av 
ett produktgodkännande enligt artikel 33 eller 34 i 
förordning (EU) nr 528/2012 med Sverige som berörd 
medlemsstat ska betala en grundavgift 
   1. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande av en biocidprodukt,  
   2. med 160 000 kronor, om ansökan avser ett 
godkännande av en biocidproduktfamilj, eller 
   3. med 40 000 kronor om ansökan avser förnyat 
godkännande av en biocidprodukt eller 
biocidproduktfamilj och det inte krävs en ny fullständig 
utvärdering av produkten. 
 

 6 § För en ansökan om ömsesidigt erkännande av ett 
produktgodkännande enligt 5 § 1–2 ska sökanden 
betala en tilläggsavgift  
   1. med 30 000 kronor för varje kandidatämne för 
substitution om produkten innehåller sådana ämnen 
och en jämförande bedömning enligt artikel 23 i 
förordning (EU) nr 528/2012 ska göras av 
Kemikalieinspektionen, 
   2. med 5 000 kronor för varje ämne som inger 
betänkligheter enligt definitionen i art. 3.1 f i 
förordningen, 
   3. med 5 000 kronor för varje ytterligare undergrupp 
av produkter i en biocidproduktfamilj, där produkterna 
har liknande sammansättning, samma 
användningsområde och risk- och effektivitetsnivå (så 
kallad metafamilj), och 
   4. med 5 000 kronor om Livsmedelsverket ska 
bedöma delar av ansökan. 
 

 7 § För en ansökan om förnyat godkännande genom 
ömsesidigt erkännande enligt 5 § 3 ska sökanden betala 
en tilläggsavgift med 30 000 kronor för varje 
kandidatämne för substitution där en jämförande 
bedömning enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 
528/2012 ska göras av Kemikalieinspektionen. 
 

 Avgift för godkännande genom förenklat 
förfarande 

 8 §   Den som ansöker om ett godkännande av en 
biocidprodukt genom ett förenklat 
godkännandeförfarande som ska bedömas enligt artikel 
26 i förordning (EU) nr 528/2012 där Sverige är 
utvärderande medlemsstat ska betala en grundavgift 
   1. med 60 000 kronor om ansökan avser en 
biocidprodukt, och 
   2. med 100 000 kronor om ansökan avser en 
biocidproduktfamilj. 
 

 9 §   Den som gör en anmälan om tillhandahållande på 
marknaden av en biocidprodukt som har godkänts 
genom ett förenklat godkännandeförfarande enligt 
artikel 27 förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en 
grundavgift  
   1. med 8 000 kronor om anmälan avser en 
biocidprodukt, och 
   2. med 12 000 kronor om anmälan avser en 
biocidproduktfamilj. 
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 Avgift för godkännande genom likadan 
produkt 

 10 §   Den som ansöker om godkännande enligt 
förordning (EU) nr 528/2012 av en sådan likadan 
produkt som avses i artikel 1 i förordning (EU) nr 
414/2013 och ska bedömas enligt artikel 5 i den 
förordningen ska betala en avgift  
   1. med 10 000 kronor för en biocidprodukt och  
   2. med 15 000 kronor om det avser en 
biocidproduktfamilj. 
 

Avgift när sökanden åberopar dokumentation 
som inte tidigare prövats 

 

9 §   I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en 
tilläggsavgift med 850 000 kronor för varje akt med 
dokumentation, om 
   1. produkten innehåller ett verksamt ämne som är 
godkänt enligt förordning (EU) nr 528/2012, och 
   2. sökanden inte har rätt att åberopa den 
dokumentation som låg till grund för godkännandet av 
ämnet. 
 

 

 Avgift för ändrat godkännande där Sverige är 
utvärderande medlemsstat 

 11 §   Den som ansöker om eller anmäler en ändring av 
ett godkännande av en biocidprodukt enligt artikel 50 i 
förordning (EU) nr 528/2012 där Sverige är 
utvärderande medlemsstat ska betala en grundavgift 
   1. med 120 000 kronor för ansökan om en större 
ändring enligt definitionen i artikel 3.1 ac i 
förordningen,  
   3. med 30 000 kronor för ansökan om en mindre 
ändring som avses i artikel 3.1 ab i förordningen, där 
Sverige är utvärderande medlemsstat. 
 

 12 § För en ansökan om ändring av ett godkännande 
där en grundavgift ska betalas enligt 11 § ska sökanden 
också betala en tilläggsavgift  
   1. med 20 000 för en ansökan som avses i 11 § 1 för 
varje kandidatämne för substitution där en jämförande 
bedömning enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 
528/2012 ska göras av Kemikalieinspektionen, 
   2. med 10 000 kronor Livsmedelsverket ska bedöma 
delar av ansökan. 
 

 13 §   Den som ansöker om, eller anmäler en ändring 
av ett godkännande av en biocidprodukt genom 
förenklat godkännandeförfarande enligt artikel 50 i 
förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift 
   1. med 20 000 kronor, ansökan om en större ändring 
enligt definitionen i artikel 3.1 ac i förordningen, och  
   2. med 10 000 kronor, ansökan om en större ändring 
enligt definitionen i artikel 3.1 ab i förordningen. 
 

 Avgift för ändrat godkännande där Sverige är 
berörd medlemsstat 
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10 §   Den som ansöker om en ändring av ett 
godkännande av en biocidprodukt enligt artikel 50 i 
förordning (EU) nr 528/2012 eller enligt 4 kap. 
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska 
betala en grundavgift 
   1. med 120 000 kronor, om ansökan avser eller 
motsvarar en sådan omfattande ändring som avses i 
artikel 50.3 c i förordning (EU) nr 528/2012, 
   2. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande av en sådan omfattande ändring 
som avses i 1 och Sverige inte är referensmedlemsstat, 
   3. med 40 000 kronor, om ansökan avser eller 
motsvarar en sådan mindre ändring som avses i artikel 
50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och annat inte 
följer av 5, 
   4. med 8 000 kronor, om ansökan avser eller 
motsvarar en sådan administrativ ändring som avses i 
artikel 50.3 a i förordning (EU) nr 528/2012, eller 
   5. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett 
ömsesidigt erkännande av en sådan mindre ändring 
som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 
528/2012 och Sverige inte är referensmedlemsstat. 
 

14 §   Den som ansöker om eller anmäler en ändring av 
ett godkännande av en biocidprodukt enligt artikel 50 i 
förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift 
där Sverige är berörd medlemsstat 
   1. med 40 000 kronor för ansökan om ett ömsesidigt 
erkännande av en större ändring enligt definitionen i 
artikel 3.1 ac i förordningen,  
   2. med 10 000 kronor för ansökan om ett ömsesidigt 
erkännande av en mindre ändring som avses i artikel 
3.1 ab i förordningen,  
   3. med 8 000 kronor om anmälan gäller en 
administrativ ändring som avses i artikel 3.1 aa i 
förordningen och innebär tillägg till biocidproduktens 
namn, ändring av innehavare eller godkännande av ett 
antal godkända produkter som en biocidproduktfamilj 
där produkterna omfattas av specifikationerna för en 
ramformulering som har fastställts i enlighet med 
direktiv 98/8/EG i enlighet med samma villkor, och 
   4. med 4 000 kronor om anmälan gäller en 
administrativ ändring som avses i artikel 3.1 aa i 
förordningen 

11 §   I ett ärende enligt 10 § där Livsmedelsverket ska 
bedöma resthalter av biocidprodukten ska sökanden 
betala en tilläggsavgift 
   1. med 60 000 kronor, om ärendet är ett sådant som 
avses i 10 § 1, och 
   2. med 30 000 kronor, om ärendet är ett sådant som 
avses i 10 § 2. 

15 § För en ansökan om ändring av ett godkännande 
där en grundavgift ska betalas enligt 13 § ska sökanden 
också betala en tilläggsavgift  
   1. med 10 000 kronor, för en ansökan som avses i 13 
§ 1 för varje kandidatämne för substitution där en 
jämförande bedömning enligt art. 23 i förordning (EU) 
nr 528/2012 ska göras av Kemikalieinspektionen, och 
   2. med 5 000 kronor om Livsmedelsverket ska 
bedöma delar av ansökan. 
  

 16 §   Den som ansöker om, eller anmäler en ändring 
av ett godkännande av en biocidprodukt genom 
förenklat godkännandeförfarande enligt artikel 50 i 
förordning (EU) nr 528/2012 där Sverige är berörd 
medlemsstat ska betala en grundavgift 
   1. med 5 000 kronor för ansökan om ett ömsesidigt 
erkännande av en större ändring enligt definitionen i 
artikel 3.1 ac i förordningen,  
   2. med 5 000 kronor för ansökan om ett ömsesidigt 
erkännande av en mindre ändring som avses i artikel 
3.1 ab i förordningen,  
   4. med 4 000 kronor, om anmälan gäller en 
administrativ ändring som avses i artikel 3.1 aa i 
förordningen och innebär tillägg till biocidproduktens 
namn, ändring av innehavare eller godkännande av ett 
antal godkända produkter som en biocidproduktfamilj 
där produkterna omfattas av specifikationerna för en 
ramformulering som har fastställts i enlighet med 
direktiv 98/8/EG i enlighet med samma villkor och  
   5. med 2 000 kronor, om anmälan gäller en 
administrativ ändring som avses i artikel 3.1 aa i 
förordningen. 
 

Avgift för godkännande av "samma produkt"  

12 §   Den som ansöker om godkännande av en sådan 
"samma produkt" som avses i artikel 17.7 i förordning 
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(EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 20 
000 kronor. 
 

Avgift för anmälan Avgift för anmälan om tillägg i produktfamilj 

13 §   Den som gör en anmälan om tillägg av en 
biocidprodukt i en produktfamilj enligt artikel 17.6 i 
förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift 
med 8 000 kronor. 
 

17 §   Den som gör en anmälan om tillägg av en 
biocidprodukt i en produktfamilj enligt artikel 17.6 i 
förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift 
med 8 000 kronor. 

14 §   Den som gör en anmälan om tillhandahållande 
på marknaden av en biocidprodukt som är godkänd 
genom ett förenklat förfarande enligt artikel 27.1 i 
förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift 
med 8 000 kronor. 
 

 

Avgift för dispens från kravet på godkännande Avgift för dispens från kravet på godkännande 

15 §   Den som ansöker om dispens från kravet på 
godkännande av en biocidprodukt enligt förordning 
(EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel ska betala en grundavgift 
   1. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett 
experiment eller försök för forskning och utveckling 
enligt artikel 56 i förordning (EU) nr 528/2012, och 
   2. med 15 000 kronor i andra fall. Förordning 
(2016:834). 
 

18 §   Den som ansöker eller underrättar om ett 
undantag från kravet på godkännande av en 
biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012 ska 
betala en avgift  
   1. med 12 000 kronor för en ansökan om undantag 
som ska bedömas enligt art. 55.1 i förordningen eller 
   2. med 5 000 kronor för en underrättelse enligt art. 
56.2 i förordningen. 

Avgift för parallellhandelstillstånd Avgift för parallellhandelstillstånd 

16 §   Den som ansöker om ett parallellhandelstillstånd 
enligt artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012 ska 
betala en grundavgift med 20 000 kronor. 

19 §   Den som ansöker om ett parallellhandelstillstånd 
enligt art. 54 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala 
en grundavgift med 20 000 kronor. 
 

 Avgifter för prövningar enligt 4 kap. 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

 20 §   Den som ansöker om ett godkännande av en 
biocidprodukt enligt 4 kap. förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel ska betala en grundavgift med 
300 000 kronor. 
Sökanden ska därutöver betala en tilläggsavgift 
   1. för varje ytterligare verksamt ämne med 50 000, 
om produkten innehåller fler än ett verksamt ämne 
   2. för varje ytterligare produkttyp med 50 000, om 
produkten är avsedd för fler än en produkttyp, och 
   4. med 60 000 kronor om Livsmedelsverket ska 
bedöma studier om resthalter 
 

 21 § Den som ansöker om ett ändrat godkännande av 
en biocidprodukt ska betala en grundavgift 
   1. med 40 000 kronor, om ändringen förväntas 
påverka bedömningen av huruvida villkoren för 
godkännande är uppfyllda, och 
   2. med 8 000 kronor i andra fall. 
 

 22 § Den som gör en anmälan för att under ett annat 
namn tillhandahålla en biocidprodukt på marknaden 
som i allt väsentligt är likadan som en produkt som är 
godkänd enligt denna förordning enligt 4 kap 14 § i 
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förordning (2014:425) ska betala en avgift med 8 000 
kronor per produkt. 
 

 23 §   Den som ansöker om undantag från kravet på 
godkännande av en biocidprodukt enligt 4 kap 3 a § ska 
betala en avgift med 12 000 kronor. 
 

  

8 kap. Årsavgifter för bekämpningsmedel 8 kap. Årsavgifter för bekämpningsmedel 
 

3 §   Årsavgiften enligt 1 eller 2 § ska betalas senast den 
31 maj det år som avgiften avser och ska 
   1. för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 5,5 
procent av försäljningsvärdet av medlet beräknat på 
försäljningen under kalenderåret före det år som 
avgiften avser, och 
   2. för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel 
uppgå till 1,3 procent av det sammanlagda 
försäljningsvärdet av de godkända produkterna 
beräknat på försäljningen under kalenderåret före det år 
som avgiften avser. 
 
Avgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 
400 000 kronor.  

3 §   Årsavgiften enligt 1 eller 2 § ska betalas senast den 
31 maj det år som avgiften avser och ska 
   1. för ett kemiskt växtskyddsmedel uppgå till 4,5 
procent av försäljningsvärdet av medlet beräknat på 
försäljningen under kalenderåret före det år som 
avgiften avser, och 
   2. för ett eller flera biologiska växtskyddsmedel och 
växtskyddsmedel med begränsad risk enligt 3 kap. i 
denna förordning uppgå till 1,3 procent av det 
sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända 
produkterna beräknat på försäljningen under 
kalenderåret före det år som avgiften avser. 
 
Avgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 
400 000 kronor.  
 

 4 §   Årsavgiften enligt 1 eller 2 § ska betalas senast den 
31 maj det år som avgiften avser och ska 
   1. för en kemisk biocidprodukt uppgå till 5,5 procent 
av försäljningsvärdet av medlet beräknat på 
försäljningen under kalenderåret före det år som 
avgiften avser, och 
   2. för en eller flera biologiska biocidprodukter och 
biocidprodukter som är godkända enligt förenklat 
förfarande uppgå till 1,3 procent av det sammanlagda 
försäljningsvärdet av de godkända produkterna 
beräknat på försäljningen under kalenderåret före det år 
som avgiften avser. 
 
Avgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 
400 000 kronor.  
 

  

9 kap. Avgifternas betalning och slutliga 
bestämmande 

9 kap. Avgifternas betalning och slutliga 
bestämmande 
 

2 §   När Kemikalieinspektionen har berett ärendet så 
långt att inspektionen kan fatta ett sådant beslut som 
avses i någon av bestämmelserna i 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 §, 
4 kap. 9 §, 6 kap. eller 7 kap. ska Kemikalieinspektionen 
fastställa den slutliga avgiften. Den slutliga avgiften ska 
motsvara kostnaderna för den hantering och 
utvärdering som ansökan har föranlett men får inte 
överstiga ansökningsavgiften i ärendet. I sitt beslut om 
att fastställa prövningsavgiften ska 
Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange 
hur de har beräknats. Om ansökningsavgiften är högre 
än prövningsavgiften, ska Kemikalieinspektionen 
återbetala mellanskillnaden till sökanden. 

2 §   När Kemikalieinspektionen har berett ärendet så 
långt att inspektionen kan fatta ett sådant beslut som 
avses i någon av bestämmelserna i 6 kap. eller 7 kap. 
ska Kemikalieinspektionen fastställa den slutliga 
avgiften. Den slutliga avgiften ska motsvara 
kostnaderna för den hantering och utvärdering som 
ansökan har föranlett men får inte överstiga 
ansökningsavgiften i ärendet. I sitt beslut om att 
fastställa prövningsavgiften ska Kemikalieinspektionen 
redovisa kostnaderna och ange hur de har beräknats. 
Om ansökningsavgiften är högre än prövningsavgiften, 
ska Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden 
till sökanden. 
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Bilaga 3 Samråd 
Kemikalieinspektionen har under hösten 2021 haft samråd med ett urval av företag som ingår i 

avgiftskollektiven. För att få en bredare representation har även branschorganisationer bjudits in 

att närvara vid samråden.  

Samtliga samråd har genomförts via Teams och det har funnits möjlighet att lämna skriftliga 

kompletterande synpunkter antingen på svenska eller engelska. Det har även gjorts ett separat 

utskick för att specifikt fånga in synpunkter kopplat till de ärendetyper som 

Kemikalieinspektionen föreslår att subventionera.  

De synpunkter som framförts vid samråden har beaktats vid framtagandet av förslagen.  

Nedan sammanfattas information om de tre genomförda samråden för allmänkemikalieavgiften, 

växtskyddsmedelsavgiften respektive biocidproduktavgiften. 

 

Samråd kemikalieavgiften 
I november 2021 anordnades ett samrådsmöte med Henkel, Orkla Care, Rekal, Tikkurila, 

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) och Kemisk Tekniska Företagen (KTF) för 

att diskutera det ackumulerade överskottet, avgifterna och konsekvenser till följd av ändringar av 

avgiften. Deltagarna framhöll att avgifterna inte är särskilt betungande så som de är konstruerade 

idag och att om ändringar skulle göras i avgiften var det önskvärt att dessa gjordes på volym 

hellre än på antalet produkter. Anledningen till det var att små företag med få produkter men 

höga volymer får en högre genomsnittlig kostnad än större företag. Företagen som medverkade 

anser att avgifterna är transparenta och förutsägbara. Företagen anser att tillsyn är viktigt för att 

företagen vill göra rätt för sig och vill också att de företag som inte gör rätt för sig ska upptäckas. 

Under mötet framfördes också synpunkter om differentierade avgifter för små och medelstora 

företag jämfört med stora företag. Synpunkter framkom även gällande avgiftsstrukturen som 

medför att en del företag som importerar produkter och därefter tillverkar andra produkter som 

sätts på marknaden betalar dubbla avgifter. 

 

Samråd växtskyddsmedelsavgiften 
Den 29 oktober 2021 anordnades ett samrådsmöte med representanter från 

branschorganisationen svenskt växtskydd och intresseorganisationen Lantmännens riksförbund 

LRF). Svenskt Växtskydd representerar medlemsföretagen Adama, BASF, Bayer, Syngenta, 

Nufarm, Food Machinery and Chemical Corporations (FMC), Nordisk Alkali och Corteva). LRF 

är en intresseorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäringen. LRF 

kan ibland vara sökande part i ett ansökningsförfarande, det gäller vid ansökan om utvidgat 

mindre produktgodkännande för mindre användning (UPMA) och ansökan om dispenser. 

Vid mötet presenterades de preliminära resultaten från avgiftsöversynen samt att diskussioner 

fördes kring vad som fungerar bra och mindre bra i det nuvarande avgiftssystemet. Specifika 

frågor som berördes var följande: 

1. Förslag att nollställa det ackumulerade underskottet 

2. Förslag att dela upp bekämpningsmedelskollektivet i två avgiftskollektiv, ett för 

växtskyddsmedel och ett för biocidprodukter 

3. Förslag att vissa ärenden bör ha en lägre kostnadstäckningsgrad och undantas från krav 

på full kostnadstäckning 
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I samband med samrådsmötet gavs möjlighet att framföra synpunkter såväl muntligt som 

skriftligt. Synpunkter som lämnats i samband med samrådsmötet samt vid andra tidpunkter under 

utredningsarbetet har beaktats i färdigställandet av denna rapport och Kemikalieinspektionens 

förslag. För mer information se sammanställning och redogörelse i tabellen nedan. 

Tabell 40.  Sammanställning och sammanfattning av synpunkter som lämnats under samrådet om avgifter för 

växtskyddsmedel. 

Sakområden Information och synpunkter från företag och branschorganisationer 

Ansökningsavgifter  Dessa bör inte ändras, i vart fall inte med en höjning. 

Vissa företag uppgav att de inte kommer att bekosta vissa villkorsändringar eftersom 

ansökningsavgiften anses vara för hög. Förutom själva ansökningsavgiften är 

kostnad för att ta fram underlaget betydande. 

Ansökningsavgiften för 

ömsesidigt erkännande 

Den ansökningsavgiften bör inte höjas då det kan få betydande konsekvenser för 

berörda företag. Dessa ansökningar skulle särskilt gynnas av en sänkt 

ansökningsavgift. 

Avgifter för mindre 

användningsområden 

För dessa avgifter kan en höjning kanske vara motiverad av resursskäl och 

kostnadstäckningsgrad. Däremot talar formuleringen i uppdraget samt i 

livsmedelsstrategin tydligt emot detta. 

Avgifter för medel med 

låg risk  

Dessa avgifter bör ses över för att skapa förutsättningar för företagen att ansöka om 

godkännande för fler lågriskprodukter. 

Det nuvarande 

avgiftssystemet 

Fungerar bra. Är tydligt, bra, enkelt och transparent. 

Digitalisering Ytterligare satsningar på digitala lösningar är önskvärt. 

Höjda avgifter Höjda avgifter skulle kunna leda till färre ansökningar om godkännande i Sverige. 

Sannolikt skulle det leda till färre förfrågningar om att Sverige kan vara utvärderande 

medlemsland. 

Konkurrenssituation – 

småföretag växtskydd 

och odlare 

För att skapa bättre förutsättningar för små företag och för odlare framfördes att det 

är motiverat att lågriskprodukter, biologiska medel, UPMA och produkter med liten 

odlingsareal har lägre ansökningsavgifter jämfört med ordinarie 

produktgodkännanden. Om den möjligheten inte ges riskerar företagen att slås ut då 

de inte längre uppges kunna konkurrera med de stora internationella bolagen på 

marknaden. Vissa nischprodukter riskerar då att fasas ut på den svenska marknaden 

vilket skulle kunna orsaka problem i användarledet. 

Motprestation Är nöjda. Får den motprestation som är förväntad. 

Nollställning av 

underskott 

Gav stöd till Kemikalieinspektionens förslag. 

Uppdelning av 

bekämpningsmedelskoll

ektivet i två, ett för 

växtskydd och ett för 

biocid 

Gav stöd till Kemikalieinspektionens förslag. 
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Vägledning  Då EU:s växtskyddsmedelsförordning är rörig är det fortsatt viktigt med stöd och 

vägledningsdokument. 

Årsavgifter Vill helst inte se några höjningar av dessa. Om förändringar genomförs bör de vara 

så små som möjligt. Maxtaken bör inte höjas. Från ett mindre företag framkom att 

den önskade nivån på årsavgiften är 3 procent. 

Ärendehandläggningen Väldigt nöjda med den nuvarande ärendehandläggningen som är snabb och effektiv. 

Mycket av förfarandet har förenklats. 

 

Samråd biocidproduktavgiften 
Den 9 november 2021 anordnades ett samrådsmöte med representanter för 

branschorganisationer och enskilda företag inom biocidproduktbranschen. Mötet arrangerades 

som ett Teamsmöte på grund av den pågående pandemin. Vid mötet närvarade representanter 

för IKEM, KTF, Trikem, Solenis och Hempel.  

Vid mötet presenterades de preliminära resultaten från avgiftsöversynen samt att diskussioner 

fördes kring vad som fungerar bra och mindre bra i det nuvarande avgiftssystemet. Specifika 

frågor som berördes var följande: 

1. Förslag att nollställa det ackumulerade underskottet 

2. Förslag att dela upp bekämpningsmedelskollektivet i två avgiftskollektiv, ett för 

växtskyddsmedel och ett för biocidprodukter 

I samband med samrådsmötet gavs möjlighet att framföra synpunkter såväl muntligt som 

skriftligt. Synpunkter som lämnats i samband med samrådsmötet samt vid andra tidpunkter under 

utredningsarbetet har beaktats i färdigställandet av denna rapport och Kemikalieinspektionens 

förslag. För mer information se sammanställning och redogörelse i tabellen nedan. 

Tabell 41. Sammanställning och sammanfattning av synpunkter som lämnats under samrådet om avgifter för 

biocidprodukter. 

Ansökningsavgiften Nuvarande ansökningsavgifter är kännbara för många företag. Ansökningsavgifterna är 

så pass höga att de hindrar innovation och att nya produkter kommer in på marknaden. 

Höga ansökningsavgifter leder till mindre utveckling av nya produkter med bättre 

egenskaper till exempel avseende miljöpåverkan. Det här innebär att utvecklingen står 

still. 

Avgifterna för att ansöka om produktgodkännanden är förhållandevis höga. De totala 

kostnaderna med både årsavgifter och ansökningsavgifter biocidprodukter blir 

kännbara för företagen.  

Många företag väljer aktivt bort Sverige för att det kostar mer än vad man beräknar att 

tjäna. Ansökningsavgiften har betydelse i det sammanhanget. 

Avgifterna behöver spegla risken och komplexiteten i prövningen av biocidprodukter.  

Stigande totala kostnader med EU:s biocidförordning. Testkostnaderna är betydande. 

Avgifternas 

förutsägbarhet och 

transparens 

Åsikterna bland företag inom biocidbranschen huruvida avgifterna är förutsägbara och 

transparenta går isär. Vissa finner att det är transparenta. Vissa finner att det är svårt att 

veta vilken avgift man ska betala då regelverket är mycket snårigt och det finns många 

olika kostnader att ta hänsyn till, både grundkostnader och olika tilläggskostnader.  
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Räknesnurran på Kemikalieinspektionens hemsida är en bra hjälp men lagstiftningens 

olika delar gör det svårt att överblicka den sammanlagda slutliga avgiften. Årsavgiften 

styrs av försäljningen, därför är den inte förutsägbar. 

Ansökningsavgiften utgör en osäkerhet för företagen eftersom man inte vet om man 

får ett produktgodkännande och ansökningsavgiften inte betalas tillbaka ifall ansökan 

avslås.  

Biocidbranschen önskar att avgiftsöversynen tar hänsyn till den sammanlagda 

kostnaden. Förutom ansökningsavgiften ska företagen betala en årsavgift och en 

bekämpningsmedelsskatt. 

Det nuvarande 

avgiftssystemet  

Prövningen fungerar relativt bra. Det går fortare att pröva ärenden jämfört med 

tidigare.  

Även om branschen tycker att det är en bra grundprincip att varje ansökan finansiera 

sig själv anser man att principen inte är rimlig när det gäller biocidprodukter. 

Höga avgifter gör att företag överger den svenska marknaden. Konsekvensen blir att 

produkter slås ut på marknaden och att ett färre antal stora aktörer kan finnas kvar på 

marknaden. Företagen anser att det finns risk för monopolliknande förhållanden för 

vissa typer av biocidprodukter.  

Differentierade avgifter Görs ingen skillnad på olika kemiska bekämpningsmedel (ex repellerande ämnen). 

Differentierade avgifter behövs för olika produktansökningar beroende på hur 

komplex produkten är, etanol lyfts som ett exempel. Olika produkttyper bör ges olika 

förutsättningar beroende på komplexitet och riskprofil. 

Företagsstöd Kemikalieinspektionens stöd till företagen fungerar jättebra idag. Fortsatt behov av 

stöd finns. Det är viktigt att ha en kontaktperson att diskutera med, mer värdefullt en 

helpdesk-funktion.  

Nyhetsbreven för biocider är mycket användbara och innehåller bra information. 

Det kan ibland vara problem att rapportera korrekta årsvolymer för vissa 

biocidprodukter. Framför allt gäller detta biocidproduktfamiljer eller när både 

tillverkares och distributörers produkter ingår i ett företags biocidproduktregistrering. 

Konkurrenslagstiftningen hindrar att man utbyter information om volymer företag 

emellan, samt att man rapporterar kvantiteter för andra företags eller distributörers 

räkning. Detta leder i sin tur till en stor risk för dubbelrapportering av volymer och 

därmed dubbla uttag för årsavgifter. Rapporteringssystemet för volymer skulle behöva 

ses över så att risken för dubbel rapportering minskar. 

Förenklat förfarande Ett förenklat förfarande är inte en billigare väg för företagen att gå i slutändan eftersom 

det innebär samma datakrav som för övriga biocidprodukter. Företagen önskar en 

översyn av datakrav och processen för prövning.  

Konsekvenser av att 

höja ansökningsavgifter 

Höga ansökningsavgifter är mycket betungande, speciellt för mindre aktörer.  

Företagen ser att det är omöjligt att höja ansökningsavgifter (och årsavgifter) för 

biocidprodukter på den svenska marknaden. Sverige är ett litet land med en liten 

marknad. Höga avgifter slår hårt mot mindre företag som har Sverige som sin 

huvudmarknad. En höjning av avgifterna innebär att många produkter kommer att 

försvinna och trösklar för nya biocidprodukter bli högre. Sammantaget kommer den 

svenska marknaden att få färre biocidprodukter om avgifterna höjs.  Vissa produkter 
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som är viktiga för samhället har svårt att finnas kvar på marknaden. Risken är att de 

kommer in via dispensförfarandet i stället som inte prövas utifrån hälsa och miljö. 

Höga avgifter skulle motarbeta innovation och produktutvecklingen. Företagen vill 

arbeta med innovation och utvecklingen mot produkter med lägre hälso- och 

miljörisker. Det måste vara möjligt för företag att satsa på produktutveckling. Om 

ansökningsavgifterna höjs finns risk att innovationsarbetet bromsas eller stannar upp 

helt.   

Konkurrens Hänsyn bör tas till små företags konkurrensvillkor. Små och medelstora företag bör 

kunna få ta del av rabatterade avgifter. 

Viktigt att harmonisera avgifterna med andra medlemsländers avgifter. 

På marknaden finns idag ett fåtal produkter inom flertalet av produkttyperna samt ett 

fåtal aktiva ingredienser. Det blir fler och fler monopolmarknader för de berörda 

produkttyperna, vilket resulterar i att priserna ökar för slutkonsumenten i Sverige.  

Prövning av resthalter Livsmedelsverket har en standardavgift som inte alltid är relaterad till den faktiska 

arbetsinsatsen/ kostnaden. Företagen önskar en översyn av tilläggsavgiften för 

prövning av resthalter. 

Prövningsprocessen Det är en generell uppfattning att ansökningarna nuförtiden behandlas inom rimlig tid. 

Den insats som Kemikalieinspektionen gjorde för några år sedan med att förkorta 

handläggningstiderna ser ut att ha fortsatt god effekt. Men det finns fortfarande vissa 

ärenden som drar ut på tiden alldeles för länge. Det är synnerligen problematiskt för 

företaget. När en ansökan fastnar i processen innebär det en viss fastlåsningseffekt för 

företagets produkter. Det blir omöjligt att komma in på marknaden med nya och 

förbättrade produkter samtidigt som företaget ligger ute med stora 

investeringskostnader. 

Biocidlagstiftningen utgör i grunden ett avgörande problem. Att justera avgifterna kan 

inte hantera grundproblemen med lagstiftningen och harmonisering av bedömningar 

inom EU. Det är stora förseningar i utvärdering av verksamt ämne inom EU. Även en 

hel del förseningar av produktutvärderingar inom EU.  

Det är även problematiskt med de nationella kriterierna. Det finns en osäkerhet kring 

hur de kommer att bedömas. Vi har ett system och en prövningsprocess som inte är 

förutsägbar för sökande. 

Samhällsviktiga 

biocidprodukter 

För vissa produkttyper, till exempel desinfektionsmedel, finns det ett samhällsintresse 

av att bevara en hög hygiennivå inom exempelvis offentlig sektor (vård och omsorg) 

och livsmedelsindustri. Det skulle kunna få allvarliga konsekvenser om väsentliga 

produkter försvinner från den svenska marknaden. 

Tillsyn Viktigt med tillsyn. Gärna mer tillsyn än idag. 

Det är stort problem med parallellimport. Det är även stora problem med att vissa 

företag inte beskriver syftet med användningen av en produkt på rätt sätt. Då kan 

produkten undgå att definieras som en biocidprodukt.  

Vägledningsdokument Efterfrågar bra vägledning för att skapa tydlighet för företagen och skynda på 

förfarandet. 
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Årsavgiften Årsavgiften som är kopplad till biocidproduktförsäljningen är ett inte fullt så 

problematisk som de höga ansökningsavgifterna, eftersom årsavgiften är kopplad till 

faktisk försäljning.  

Årsavgiften utgör inte ett betydande hinder. Men varför är avgifterna så mycket högre i 

Sverige jämfört med andra länder? Vissa andra länder tar inte ut årsavgifter över huvud 

taget.  

Varför skiljer sig avgifterna åt mellan kemiska och biologiska medel? Det man bör titta 

på är risken. Det finns kemiska biocidprodukter med låg risk.   

Man skulle kunna basera årsavgiften på en procentsats i relation till omsättningen i 

stället för försäljningsvärdet.  

En hög årsavgift läggs på konsumentpriset och blir kostnadsdrivande gentemot 

konsumenten. Om produkterna blir mycket dyrare påverkar det kundmarknaden.  

Inom kort kommer många produkter att behöva registreras som biocidprodukter och 

som hittills varit undantagna, till exempel när etanol blir godkänd. För dessa produkter 

slår årsavgiften på 5,5% av försäljningsvärdet hårt. Det innebär en prishöjning för 

produkterna på 5,5% + höjning för att täcka själva ansökan. Något många kunder inte 

har möjlighet att betala. 

Övergångstid Behov av långa övergångstider om det blir förslag att höja avgifterna. Anpassningar till 

sänkta avgifter är lättare. 

Övriga synpunkter Andra synpunkter som framfördes som inte kan hanteras inom detta uppdrag avsåg 

markandshämmande faktorer såsom bekämpningsmedelsskatten. I vissa fall är skatten 

mer betydande än avgifterna. Det är viktigt att ha i åtanke att denna kostnad eller hot 

om kostnad, som endast gäller Sverige, ligger som ytterligare en försvårande 

omständighet för företag som sätter eller önskar sätta ut biocidprodukter på den 

svenska marknaden.  

Idag är det vanligt att företag avstår från produkter som de tidigare haft i sitt sortiment 

eller verksamhet på grund av. bekämpningsmedelsskatten. Relativt enkla och riskfria 

produkter bör inte belastas med väldigt höga avgifter och/eller skatter, som exempelvis 

desinfektionsmedel. 

Det är viktigt med harmonisering inom EU både avseende lagstiftning, avgifter, 

prövning och tillämpning. Om ansökningsavgifterna skiljer sig mycket åt mellan 

länderna får det betydelse för konkurrensen på den inre marknaden.  
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Bilaga 4 Växtskyddsmedelsavgifter i andra 
medlemsländer 

Att, rätt av, jämföra nivån mellan olika länders avgiftsuttag är svårt och ger inte alltid en 

rättvisande bild av den faktiska kostnaden för prövningen.  

Stora länder med en stark jordbrukssektor har större möjlighet att ta ut den kostnad som 

arbetsinsatsen motsvarar direkt vid prövningstillfället eftersom marknaden i dessa länder är större 

och företagen som måste betala avgifterna kan räkna hem sina kostnader för prövningen av 

ansökan på kortare tid. I små länder med liten marknaden är det inte säkert att motsvarande 

kalkyl håller. En annan faktor som påverkar möjligheten att få tillbaka den investering som en 

ansökningsavgift innebär är antalet odlingscykler som kan bedrivas under en säsong. Här råder 

det klimatologiska olikheter mellan södra, mellersta och norra zonen. En annan viktig faktor är de 

grödor som är möjliga att odla. En odlare av värdefulla grödor kan ha råd att betala ett högre pris 

för bekämpningsmedel och trots det ha bra vinstmarginal, eftersom vinstmarginalerna kan variera 

mellan olika grödor. 

Mindre länder kan av olika skäl tvingas ha en mer eller mindre subventionerad ansökningsprocess 

för at minimera utslagning av det egna landets jordbruksproduktion. 

Ett sätt att balansera upp den del av kostnaden för prövning av växtskyddsmedel som inte täcks 

av avgifter kan vara att ta in andra avgifter som skatt och årsavgifter. Att ge en korrekt 

beskrivning av hur dessa avgifter tas ut och hur stor andel av prövningen de förväntas täcka är 

svårt eftersom informationen om dessa dolda kostnader inte alltid redovisas öppet på 

myndigheternas hemsidor och även om de gör det kan det vara svårt att avgöra hur stor del av 

kostnaden som tas in via dessa avgifter. 

För att komma bort från faktorer som skillnader i ländernas yta, befolkningsstorlek och 

jordbrukstradition har vi valt att i första hand titta på länderna i norra zonen. De länder som 

ingår i norra zonen är Island, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Länderna 

i norra zonen, med undantag av Island, har i stort sett jämförbara förhållanden när det gäller 

jordbrukets storlek, befolkningsmängd och förhållandevis jämförbara klimatologiska 

förhållanden. En annan faktor som påverkar urvalet för jämförelsen av hur avgifterna för 

prövning av ansökningar om växtskyddsmedel tas ut är den förvaltningsrättslig traditionen i 

respektive land. Danmark, Finland, Sverige och Norge har en jämförbar förvaltningsrättslig 

traditionen. Redovisning av andra länders avgiftsnivåer har därför begränsats till Finland, 

Danmark respektive Norge. 
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Finland 
Finland har en av avgiftskonstruktion som baseras på att en grundavgift tas ut. Om kostnaden för 

prövningen överstiger grundavgiften tas en tilläggsavgift på 99 euros ut för varje ytterligare timme 

som krävs för att pröva ansökan så länge kostnaden inte överstiger ett takbelopp.  

Ansökningstyp Avgift tas ut 
när ansökan 
skickas in 

Grundavgift Tilläggsavgift Avgiftstak 

Nyansökan Finland är utvärderande 
medlemsstat i zonen 

20 000 € 63 000 € 99 €/h 85 000 € 

Förnyat godkännande Finland är utvärderande 
medlemsstat i zonen 

20 000 € 47 000  99 €/h 87 000 € 

Nyansökan Finland är rapporterande 
medlemsstat för verksamt ämne och produkten 
har varit exempelprodukt för upptag av 
verksamt ämne.  

26 000 € 26 000 € 99 €/h 60 000 € 

Förnyat godkännande Finland är rapporterande 
medlemsstat för verksamt ämne och produkten 
har varit exempelprodukt för upptag av 
verksamt ämne. 

26 000 € 26 000 € 99 €/h 60 000 € 

Finland är berörd medlemsstat  6 300 € 99 €/h 15 000 € 

Ömsesidigt erkännande  6 300 € 99 €/h 15 000 € 

Nyansökan Jämförande bedömning, art 50  1 100 € 99 €/h 6 000 € 

Lågriskprodukter art 47  1 200 € 99 €/h 10 000 € 

Ready to use produkter  2 600 € 99 €/h 15 000 € 

Parallellhandelstillstånd  1 700 € - 1 700 € 

Identiska produkter/klon  1 200 € - 1 200 € 

Nöddispens  1 200 € - 1 200 € 

Forsknings och utvecklings dispens, art 54  350 € 99 €/h 1 000 € 

Forsknings och utvecklings dispens, 
försöksprogram 

 700 € - 700 € 

Forsknings och utvecklings dispens, mindre än 
1 hektar 

 300 € - 300 € 

Ytterligare användning, flera användningar  3 200 € 99 €/h 40 000 € 

Ytterligare användning, en användning  1 200 € 99 €/h 20 000 € 

Ytterligare användning, art 51  1 200 € 99 €/h 5 000 € 

Ändrat godkännande, Finland CMS, mindre 
ändring (tillverkningsplatser, innehavare m.fl.) 

 350 € 99 €/h 1 500 € 

Stor ändring, till exempel utvärdering av en 
ändring av sammansättningen eller av ny 
tillverkningsort för det verksamma ämnet (art. 
44, 45) 

 2 400 €  2 400 € 

Ändring av klassificering  600 € 99 €/h 2 300 € 

Institution som testar biologisk effektivitet och 
användbarhet, godkännande 

 3 700 €  3 700 € 

Institution som testar biologisk effektivitet och 
användbarhet, förnyat godkännande 

 1 400 €  1 400 € 
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Norge 
Ansökningstyp  
Nytt och förnyat 

Avgift Tilläggsavgift 
flera verksamma 
ämnen (v.ä.) 

Tilläggsavgift 
ekvivalens-
bedömning 

No zRMS produktgodkännande, nytt och förnyat i 
norra zonen 

440 920 NKR 56 530 NKR 13 565 NKR 

No cMS produktgodkännande, nytt och förnyat 203 500 NKR - - 

No zRMS produktgodkännande, nytt och förnyat i EU 
en zon 

497 455 NKR 56 530 NKR 13 565 NKR 

No zRMS produktgodkännande, nytt och förnyat 
lågriskprodukt 

65 570 NKR 56 530 NKR 13 565 NKR 

Nationellt godkännande av adjuvant (klebemiddel) 65 570 NKR - - 

No cMS produktgodkännande, lågriskprodukt 9 605 NKR - - 

No zRMS produktgodkännande, nytt och förnyat i 
norra zonen när odlingsarealen understiger 30 000 
hektar i zonen 

65 570 NKR   

No cMS produktgodkännande, odlingsarealen 
understiger 30 000 hektar i zonen 

9 605 NKR   

Ansökningstyp 
Ömsesidigt erkännande 

Avgift Tilläggsavgift 
nytt v.ä. i NO 

 

Ömsesidigt erkännande, samma zon  203 500 NKR 56 530 NKR  

Ömsesidigt erkännande, annan zon  226 115 NKR 56 530 NKR  

Ömsesidigt erkännande, lågriskprodukt 9 605 NKR   

Ömsesidigt erkännande, odlingsarealen understiger 
10 000 hektar i NO 

9 605 NKR   

Ansökningstyp 
Villkorsändringar 

Avgift   

Ändring av produktgodkännande, NO är zRMS 
ändringen täcks inte av riskbedömningen 

192 195 NKR   

Ändring av produktgodkännande, NO är cMS 
ändringen täcks inte av riskbedömningen 

124 365 NKR   

Ändring av produktgodkännande, som täcks av 
riskbedömningen men ger merarbete för NO 

101 750 NKR   

Ändring av lågriskprodukt, merarbete för NO 9 605 NKR   

Ändring av godkännande när odlingsarealen är mindre 
än 30 000 hektar i zonen, merarbete för NO 

9 605 NKR   

Ändring av tillverkningsprocess eller tillverkningsplats 
som innebär merarbete för NO 

22 615 NKR   

Sammansättningsändring, merarbete för NO 22 615 NKR   

Administrativa ändringar 9 040 NKR   

Ansökningstyp 
Andra ärenden 

Avgift   

Ansökan om nöddispens 2 260 NKR   

Ansökan om forsknings och utvecklingsdispens 2 260 NKR   

Parallellhandelstillstånd 22 615 NKR   

UPMA 9 605 NKR   

Tilläggsavgift Avgift   

Tilläggsavgift när en ansökan ändras och en ny 
bedömning enligt de enhetliga principerna behöver 
göras 

56 530 NKR   

Källa: Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (FOR-2004-02-13-406).   
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Danmark 

II. Godkännes av 
växtskyddsmedel, 
ansökningstyp 

Grund-
avgift 

(DKK) 

Tilläggsavgifter (DKK) 

Utvärdering 
av resthalter 

och 
konsument-
skydd per 

a.s. 

 
(FVST/DT

U) 

Utvärdering 
av 

effektivitet 
(Agro) 

Tilläggsavgi
ft om a.s. 
är ny för 
DK eller 

om a.s. har 
förnyats 
per a.s. 
(MST) 

Extra 
avgift 
per 

alternativ
a co-

formulan
t 

Ändrin

g av 

pågåend

e 

ansökan 

(MST) 

Ändring av 
pågående 
ansökan 

(FVST/DT
U) 

Ändrin
g av 

pågåen
de 

ansöka
n 

(Agro) 

P
ro

d
u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e n

ytt eller fö
rn

yat 

DK är ZRMS (nyt AS i DK, 

me-too, förnyelse av 

godkännande) 

425.000 42.800 50.300 110.000 15.40
0 

42.40
0 

9.110 10.300 

DK är CMS (ny AS i DK, 
me-too, förnyelse av 
godkännande) 

232.000 36.600 29.700 60.700 15.40
0 

21.30
0 

7.500 5.360 

DK är utvärderande (IRMS) 
(ny AS i DK, me-too, 
förnyelse av godkännande) 

488.000 42.800 50.300 104.200 15.40
0 

42.40
0 

9.110 10.300 

DK är zRMS för 
lågriskprodukt (ny AS i 
DK, me-too, förnyelse av 
godkännande) 

340.000 21.400 50.300 49.500 15.40
0 

42.40
0 

4.280 10.300 

DK är cMS för 
lågriskprodukt (ny AS i DK, 
me-too, förnyelse av 
godkännande) 

185.000 18.400 25.900 41.000 15.40
0 

21.30
0 

4.280 5.360 

DK är IRMS för 
lågriskprodukt (ny AS i 
DK, me-too, förnyelse av 
godkännande 

340.000 21.400 50.300 49.500 15.40
0 

42.40
0 

4.320 10.200 

DK är zRMS för 
(semiochemicals) 

50.400  50.300 25.000  5.280  10.100 

DK är cMS för 
(semiochemicals) 

36.000  25.900   5.280  5.280 

Ömsesidigt erkännande 
samma zon   

166.000 17.200 13.000 60.700 15.40
0 

   

Ömsesidigt erkännande 
annan zon. 

185.000 23.200 13.000 60.700 15.40
0 

   

Ömsesidigt erkännande 
med nationellt adendum  

280.000 36.600 29.700 60.700 15.40
0 

21.30
0 

7.500 5.360 

Ömsesidigt erkännande 
lågriskprodukt samma 
zon 

185.000 17.200 13.000 50.800 15.40
0 

   

Ömsesidigt erkännande 
(semiochemicals) samma 
zon 

42.100  13.000      

Ä
n

d
rin

g av
 p

ro
d

u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e
 

Ändring av 
användningsvillkoren som 
kräver riskbedömning DK 
är zRMS  

170.000 24.200 34.400 110.000     

Ändring av 
användningsvillkoren som 
kräver riskbedömning DK 
är cMS 

103.000 17.700 17.200 60.700     

Ändring av 
användningsvillkoren 
som täcks av tidigare 
bedömning DK är zRMS 

28.500 24.200 34.400 110.000     

Ändring av 
användningsvillkoren som 
täcks av tidigare bedömning 
DK är cMS 

24.400 17.700 17.200 60.700     



185/22 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  - KS2022/1807-2 Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel  : Rapport RU avgiftsöversyn.pdf

 

127 
 

Bedömning av substitution, 
(Jämförande bedömning?) 
per aktiv substans 

47.600 11.200 19.000      

Ändring av 
användningsvillkoren för 
lågriskprodukt som kräver 
riskbedömning DK är 
zRMS 

81.200 20.400 34.400 49.500     

Ändring av 
användningsvillkoren för 
lågriskprodukt som kräver 
riskbedömning DK är cMS 

51.300 17.700 17.200 41.000     

Ändring av 
användningsvillkoren för 
en lågriskprodukt som 
täcks av tidigare 
bedömning DK är zRMS  

28.500 20.400 34.400 49.500     

Ändring av 
användningsvillkoren för 
en lågriskprodukt som 
täcks av tidigare 
bedömning DK är cMS 

24.400 17.700 17.200 41.000     

Ändring av 
användningsvillkoren för 
semiochemicals som kräver 
riskbedömning DK är 
zRMS 

35.200  34.400      

Ändring av 
användningsvillkoren för 
semiochemicals som kräver 
riskbedömning DK är cMS 

22.300  17.200      

Ändring av 
användningsvillkoren för 
en semiochemicals som 
täcks av tidigare 
bedömning DK är zRMS   

13.300  34.400      

Ändring av 
användningsvillkoren för en 
semiochemicals som täcks 
av tidigare bedömning DK 
är cMS   

12.600  17.200      

Ändring av 
sammansättning DK är 
ZRMS 

86.000  8.560  15.40
0 

   

Ändring av sammansättning 
DK är cMS 

43.000  4.280  15.40
0 

   
P

ro
d

u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e n

ytt 

eller fö
rn

yat 

Godkännande för 
växtskyddsmedel som 
innehåller mikroorganism 
DK zRMS eller l RMS  

166.000 28.400 50.300 74.700  7.100 5.900 10.300 

Godkännande för 
växtskyddsmedel som 
innehåller mikroorganism 
DK cMS  

82.800 21.400 25.900   7.100 4.280 5.360 

Ömsesidigt erkännande för 
växtskyddsmedel som 
innehåller mikroorganism 

82.800 18.400 13.000      

Ä
n

d
rin

g av
 

p
ro

d
u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e
 

Ändring av 
användningsvillkoren för 
produkter som 
innehåller 
mikroorganism som 
kräver riskbedömning 
DK är zRMS  

57.800 18.400 13.000      

Ändring av 
användningsvillkoren för 
produkter som innehåller 
mikroorganism som kräver 
riskbedömning DK är cMS 

25.900 17.700 17.200      
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Ändring av 
användningsvillkoren för 
produkter som innehåller 
mikroorganism utan 
riskbedömning DK är 
zRMS 

15.600 20.400 34.400      

Ändring av 
användningsvillkoren för 
produkter som innehåller 
mikroorganism utan 
riskbedömning DK är cMS 

15.000 17.700 17.200      

Ä
n

d
rin

g av
 p

ro
d

u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e
 

Mindre ändringar som 
kräver teknisk bedömning 
(mindre 
sammansättningsändringa
r, klassificering eller 
ändring av källor) 

16.800  2.600  15.40
0 

   

Administrativa ändringar 
(t.ex. produktnamn, 
innehavare eller 
tillverkningsplats för 
produkt) 

7.200        

Etikettändringar 10.300  3.710      

D
isp

en
ser 

Nöddispenser 51.800 21.400 3.710      

Nöddispenser, som bygger 
på tidigare utvärdering.  

41.000 A1 
Utvärdering 
21.400 
A2 
Extrapolering 
12.600 

4.220      

Forsknings och 
utvecklingsdispenser 

8.820   14.200     

P
arallellh

an

d
elstillstån

d
 

Parallel handelstillstånd  30.800  3.710      

Klonprodukt, produkten är 

redan godkänd i DK för 

samma användning 

17.100  2.690      

U
P

M
A

 

Godkännande av UPMA, 

inkluderar inte 

godkännande av 

bruksanvisning 

11.200 A1 
Utvärdering  
 10.800 

A2 
Extrapolering  
6.230 

2.110      

Enkla administrative 
ändringar av UPMA 

4.520        

 

Ekvivalensbedömning av verksamt ämne 
157.000 
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Bilaga 5 Biocidproduktavgifter i andra 
medlemsländer 

 

Avgiftskonstruktionerna skiljer sig åt mellan EU:s medlemsländer.  

En detaljerad redovisning görs av Nederländernas och Danmarks ansöknings- respektive 
årsavgifter. 

I tabellen nedan anges några exempel på medlemsländer som tar ut årsavgifter och om avgifterna 
är fasta eller rörliga. 

Medlemsland Årsavgiftens tillämpning  

Irland Årliga registreringsavgifter tas ut, vilka är differentierad beroende på om produkten är avsedd för 

professionell- eller konsumentanvändning. Utöver den årliga avgiften tas en avgift ut för att "täcka 

kostnaderna för att underhålla informationen i databasen". Det tas även ut en avgift för att få 

behålla certifikatet eller registreringsbevis. 

Italien Fast årlig avgift för registrering av en biocidprodukt i enlighet med artikel 80 i EU:s 

biocidförordning.  

Österrike Fast årlig avgift för registrering av en biocidprodukt och biocidproduktfamilj.  

Slovakien Differentierad årlig avgift för registrering och utsläppande av biocidprodukter på marknaden.  

Norge En årlig avgift tas ut för registrerade biocidprodukter och familjer. Därutöver tas en årlig rörlig 

avgift ut som baseras på försäljningsvolymen (basat på informationen som rapporterats till det 

nationella produktregistret för föregående år) samt på biocidproduktens farliga egenskaper enligt 

klassificering och märkning. 

Syftet med den årliga avgiften är att täcka de faktiska kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls 

av myndigheterna (alla utgifter, inklusive verkställighet som inte är direkt kopplade till hanteringen 

av ansökan om produktgodkännande). 

Storbritannien En årlig avgift (a general industry charge) som tas ut från samtliga berörda företag på marknaden 

för att täcka kostnaderna för arbete vid den behöriga myndigheten med biocidlagstiftningen.  

Källa: EU Kommissionen, 2014 
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Nederländerna 
Biocidprodukter: Kemiska eller 
biologiska  

Euro (€) 

Ärendekategori 
samt 
Ärendetyp 

Ansöknin
gsavgift 

Tilläggsavgifter  

Utvärde
ring 

Jämföra
nde 
bedömni
ng 

Ytterligare 
verksamt ämne 

Ytterlig
are 
produkt
typ 

Extra metanivå 
(om mer än 5) 

P
ro

d
u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e (n

ytt eller fö
rn

yat) 

1. Utvärderande 
medlemsstat. Prövning enligt 
äldre nationella regler 

5 150 Kostnad för en fullständig prövning 
Effektivitet: € 2,145 
Fysikaliska/ kemiska egenskaper: € 1,000 
Hälsobedömning: € 1,575 
Miljöbedömning: € 2,145 
Projektledning: € 2,575 
Kostnad för en begränsad prövning 
Effektivitet: € 575 
Fysikaliska/ kemiska egenskaper: € 285 
Hälsobedömning: € 575 
Miljöbedömning: € 575 
Projektledning: € 1,715 

2. Utvärderande 
medlemsstat Godkännande 
produkt 

10 000 35 000 
 

3. Utvärderande 
medlemsstat Godkännande 
produktfamilj 

15 000 60 000 
 

4. Utvärderande 
medlemsstat. Förenklat 
produkt- 
godkännandeförfarande 
Godkännande produkt 

2 500 7 500 
 

5. Utvärderande 
medlemsstat.  Förenklat 
produktgodkännandeförfarande 
Godkännande produktfamilj 

5 000 12 000 
 

  6.Utvärderande 
medlemsstat 
Unionsgodkännande produkt 

10 000 60 000 
 

P
ro

d
u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e (n

ytt eller 

fö
rn

yat) 

7. Utvärderande 
medlemsstat 
Unionsgodkännande 
produktfamilj 

15 000 85 000 
 

8. Utvärderande 
medlemsstat 
Tillfälligt godkännande produkt 

      

9. Utvärderande 
medlemsstat 
Tillfälligt godkännande 
produktfamilj 
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10. Utvärderande 
medlemsstat Godkännande av 
samma biocidprodukter från 
samma eller andra företag enligt 
samma bestämmelser och villkor 

1 430 285* 
   

645** 

11. Ömsesidigt erkännande 
Produkt 

3 860 7 725 1 430 715 1 000 
 

12. Ömsesidigt erkännande 
Produktfamilj 

5 435 9 580 1 430 715 1 000 1 000 

Ä
n

d
rin

g av
 p

ro
d

u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e 

13. Utvärderande 
medlemsstat 
Större ändring 

10 000 
Familj: 
15 000 

35 000 
Familj: 
60 000 

    

14. Ömsesidigt erkännande 
Större ändring 

3 860 
Familj:  
5 435 

7 725 
Familj: 
9 580 

    

15. Utvärderande 
medlemsstat. 
Mindre ändring 

1 290* 
858** 

     

16. Ömsesidigt erkännande 
Mindre ändring 

1 290 
     

17. Administrativ ändring 285 
     

A
n

m
älan

 

18. Tillägg av en 
biocidprodukt i en 
produktfamilj 

1 430 
     

19. Tillhandahållande på 
marknaden av en 
biocidprodukt som är 
godkänd genom förenklat 
produktgodkännandeförfara
nde 

285 
     

D
isp

en
s 

20. Experiment eller försök 
för forskning och 
utveckling 

575 
     

21. Andra fall än 
experiment eller försök för 
forskning och utveckling 

285 
     

P
arallell-

h
an

d
elstills

tån
d

 
22. Biocidprodukten är 
godkänd i en annan 
medlemsstat och är identisk 
med en biocidprodukt som 
redan godkänd 

860 
     

 

Årsavgift: 
Betalas per biocidprodukt med € 1,270 

och per biocidproduktfamilj med € 1,075  

Gällande biocidproduktfamiljer betalas en ytterligare avgift per familj med € 205 

Den maximala avgiften för en biocidproduktfamilj är € 5,050 per år.  
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Danmark 
Biocidprodukter: Kemiska 
eller biologiska  

Danska kronor (DKK) 

Ärendekategori 
samt 
Ärendetyp 

Ansöknings-
avgift 

Tilläggs
avgift 
resthalt
er  

Tilläggsavgift 
för ytterligare 
verksamma 
ämnen eller 
om ämnet 
inger 
betänklighete
r  

Tilläggsa
vgift för 
ytterligar
e 
användni
ng eller 
prodyktt
yp  

Tilläggsa
vgift 
jämföran
de 
bedömni
ng  

Ny 
dokume
ntation 
verksamt 
ämne  

P
ro

d
u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e (n

ytt eller fö
rn

yat) 

  1. Utvärderande 
medlemsstat. Prövning enligt 
äldre nationella regler 

398 000 26 300 48 900 48 900 56 100 946 000 

2. Utvärderande 
medlemsstat Godkännande 
av en produkt 

398 000 26 300 48 900 48 900 56 100 946 000 

3. Utvärderande 
medlemsstat Godkännande 
av en produktfamilj 

580 000 28 000 48 900 48 900 56 100 946 000 

4. Utvärderande 
medlemsstat. Förenklat 
produktgodkännandeförfarand
e Godkännande av en produkt 

85 000 28 000 48 900 48 900 n/a n/a 

5. Utvärderande 
medlemsstat.  Förenklat 
produktgodkännandeförfarand
e Godkännande av en 
produktfamilj 

145 000 28 000 48 900 48 900 n/a n/a 

6. Utvärderande 
medlemsstat 
Unionsgodkännande av en 
produkt 

54 000 39 400 48 900 48 900 56 100 946 000 

P
ro

d
u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e (n

ytt eller fö
rn

yat) 

7.Utvärderande 
medlemsstat 
Unionsgodkännande av en 
produktfamilj 

745 000 39 400 48 900 48 900 56 100 946 000 

8. Utvärderande 
medlemsstat 
Tillfälligt godkännande av en 
produkt 

289 000 28 000 48 900 48 900     

9. Utvärderande 
medlemsstat 
Tillfälligt godkännande av en 
produktfamilj 

289 000 28 000 48 900 48 900     

10. Utvärderande 
medlemsstat Godkännande 
av samma biocidprodukter 
från samma eller andra företag 
enligt samma bestämmelser och 
villkor 

9 500           

11. Ömsesidigt 
erkännande 
Produkt 

Parallell: 106 000 
Sekvens: 160 000 

26 300 48 900 48 900 56 100 946 000 
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  12. Ömsesidigt 
erkännande 
Produktfamilj 

Parallell: 142 000 
Sekvens: 199 000 

28 000 48 900 48 900 56 100 946 000 

Ä
n

d
rin

g av
 p

ro
d

u
k
tgo

d
k
än

n
an

d
e 

       13.Utvärderande 
medlemsstat 
Större ändring 

UA 
Produkt: 152 000 
Familj: 239 000  
NA: 
Produkt: 95 500 
Familj: 186 000 

26 300 48 900 48 900 56 100   

Utvärderande 
medlemsstat Förenklat 
förfarande 
Större ändring 

23 000 11 900 48 900 48 900 
  

14. Ömsesidigt 
erkännande 
Större ändring 

Produkt: 54 000 
Familj: 107 000 

11 900 
    

15. Utvärderande 
medlemsstat. 
Mindre ändring 

Produkt: 40 000 
Familj: 71 300 

     

16. Ömsesidigt 
erkännande 
Mindre ändring 

Produkt: 29 500 
Familj: 52 000 

     

17. Utvärderande 
medlemsstat Förenklat 
förfarande 
Mindre ändring 

9 500 
     

18. Administrativ ändring Större ändring: 
8 000–13 000 
Mindre ändring: 
2 200 

     

A
n

m
älan

 

19. Tillägg av en 
biocidprodukt i en 
produktfamilj 

6 270 
     

20. Tillhandahållande på 
marknaden av en 
biocidprodukt som är 
godkänd genom förenklat 
produktgodkännandeförfa
rande 

6 270 
     

D
isp

en
s 

 21. Experiment eller 
försök för forskning och 
utveckling 

16 000 
     

22. Andra fall än 
experiment eller försök 
för forskning och 
utveckling 

Artikel 55 (1): 
284 000 
Om tidigare 
riskbedömning 
2 500 

26 300 48 900 48 900 
  

P
arallell-

h
an

d
elstillstån

d
 22. Biocidprodukten är 

godkänd i en annan 
medlemsstat och är 
identisk med en 
biocidprodukt som redan 
godkänts i Sverige 

14 500 
     

 

Årsavgift: En årsavgift om 500 DKK tas ut för varje godkänd produkt. 
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1 Sammanfattning 
På uppdrag av kommunrevisionen i Kungälvs kommun genomför KPMG uppföljning av 

de fördjupade granskningsprojekt som utförts under 2020. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2022.  

Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp vilka åtgärder 

kommunstyrelsen vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades i de fördjupade 

granskningarna: 

• Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter  

• Utökad grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet 

 

Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen har alternativt håller på att 

omhänderta lämnade rekommendationer på ett ändamålsenligt sätt.  

Resultatet av granskningen framgår av tablån nedan. 

 

Granskning 

Rekommendationer 
(sammanfattande 
summering) Åtgärder 

Uppföljning av 
granskningen av 
kommunens VA-
verksamhet  

Ta fram förslag på underlag 
för beslut om förändring av 
tillämpning av LOU/LUF vid 
alternativ utbyggnad av VA-
nätet 

Beskriv processen vid 
förberedelse till framtida VA-
taxor och kalkylering vid 
justering av VA-taxor  

 

Förslag har tagits fram och 
ligger under beredning för 
beslut under 2023.  

 

Processen har beskrivits 
och förtydligats.  

Utökad grundläggande 
granskning av kommunens 
taxor och avgifter 

Redovisa miljöenhetens 
avgiftsfinansierade 
verksamhet på samma sätt 
som VA och renhållning i 
uppföljningsrapporter 
 
Förtydliga ekonomiska 
konsekvenser vid 
taxejusteringar  
 

Redovisning sker i 
uppföljningsrapport. 

 

 

Konsekvenserna skall 
förtydligas när 
taxejustering är aktuell.  
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2 Bakgrund 

På uppdrag av kommunrevisionen i Kungälvs kommun genomför KPMG uppföljning av 

de fördjupade granskningsprojekt som utförts under 2020. KPMG kommer att 

genomföra uppföljning av de två fördjupade granskningarna: utökad grundläggande 

granskning av kommunens taxor och avgifter samt utökad grundläggande granskning 

av kommunens VA-verksamhet. Utifrån granskningarnas resultat identifierades ett 

antal förbättringsområden och det riktades flera rekommendationer till 

kommunstyrelsen.  

De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har beslutat att följa upp de två 

fördjupade granskningar som genomfördes 2020.   

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp vilka åtgärder 

kommunstyrelsen vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades i de fördjupade 

granskningarna av utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter 

samt utökad grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet.  

Den uppföljande granskningen avgränsas till att följa upp de rekommendationer som 

kommunrevisionen lämnade till kommunstyrelsen som resultat av 2020 års fördjupade 

granskningar av de två rapporterna avseende VA-verksamhet och taxor och avgifter.  

Granskningen avser kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har utgått från tidigare fördjupade granskningars revisionskriterier. 
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2.3 Metod 

Den uppföljande granskningen har utförts genom dokumentstudier och avstämning 

med samordnande handläggare (verksamhetsledare) inom kommunen utifrån de 

rekommendationer som lämnades i respektive rapport och styrelsens svar på dessa. 

Rapporten är faktakontrollerad av samordnande handläggare (verksamhetsledare) 

inom kommunen. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Uppföljning avseende granskningen av kommunens VA-
verksamhet  

I dokumentet Utökad grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet 

framkommer det att Syftet med granskningen var att granska om kommunen har 

säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende VA, övertagande av 

föreningarnas VA-anläggningar samt beredning av ny VA-taxa. 

Granskningen visade i huvudsak följande: 

 Det finns en tydlig investeringsplan och en tydlig roll- och ansvarsfördelning. 

Granskningen noterar att det saknas fastställd förnyelseplan samt drifts- och 

underhållsplan. Arbete pågår dock för framtagande av dessa styrdokument. 

 Det finns en tydlig styrning av övertagande av enskilda VA-anläggningar. 

Kommunen har tydliga policys och riktlinjer som anger hur arbetet ska gå till. 

Vidare visar granskningen att kommunen värderar anläggningarna efter en 

fastställd metodik och att detta görs av sakkunniga inom förvaltningen som vid 

behov kan anlita externa värderare. 

 I alternativ utbyggnad av VA har kommunstyrelsen i sin beredning frångått den 

juridiska bedömningen och föreslagit att kommunen inte ska tillämpa LOU/LUF 

vid alternativ utbyggnad av VA-nätet. Granskningen menar att tillämpning av 

LOU/LUF inte är valbart men noterar att rättsläget är osäkert. 
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 VA-taxan har hanterats genom två olika ärenden, ett avseende principbeslut av 

fast avgift för enskilda VA-anläggningar och ett avseende taxans numeriska 

värden. Detta har enligt granskningens bedömning bidragit till att VA-taxan i sin 

helhet har varit svår att överblicka. Enligt granskningens mening kan även 

beslutsunderlagen stärkas genom tydligare ekonomiska kalkyler och 

bedömningar. 

I dokumentet Svar på Granskningsrapport -- Utökad grundläggande granskning av 

Utökad grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet (Dnr KS2020/1981) 

framkommer det att revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte och grunderna för ansvarsprövning var att: 

 Kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete 

avseende VA. 

 Kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av föreningars 

VA-anläggningar. 

 Kommunstyrelsen inte fullt ur säkerställt tydlig beredning av ny VA-taxa. 

Utifrån granskningen lämnade revisionen nedanstående rekommendationer.  

1. Säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad av VA-nätet följer krav på 

upphandling utifrån LOU/LUF. 

2. Säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett sammanhållet 

och tydligt sätt, exempelvis genom tydligare ekonomiska och juridiska 

bedömningar. 

3. Tillse att de ekonomiska kalkylerna, bedömningar och konsekvenserna 

avseende kostnader är tydliga i beredningen inför beslut kopplade till VA-

verksamheten. 

3.1.1 Förvaltningens svar och KS-beslut 

I tjänsteskrivelsen ”svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av 

kommunens VA-verksamhetverksamhet (Dnr KS2020/1981-3)” framkommer det att 

förvaltningens tolkning var att revisionens bedömning var att kommunstyrelsen inte 
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säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av föreningars VA-anläggningar och att 

detta grundes på ett resonemang att kommunen inte följer LOU/LUF i samband med 

alternativ utbyggnadsmodell. 

Det är enligt förvaltningen en förväxling då övertagande av redan byggd enskild VA-

anläggning inte omfattas av LOU utan styrs av en övertagandeprocess. Det finns inget 

krav på en förening som ska bygga en enskild anläggning (i syfte att äga och driva 

anläggningen i föreningens regi) att upphandla den enligt LOU. Övertagandeprocessen 

av en sådan anläggning om den i ett senare skede övergår till kommunen sker inte 

med LOU som utgångspunkt, utan med den rutin för värdering av anläggningens status 

och värde som vi beskrivit. 

Förvaltningen föreslår följande åtgärder med anledning av revisionens 

rekommendationer: 

1. Att KF upphäver punkten §1 i KS2019/0507 ” Kungälvs kommun tillämpar inte LOU / 

LUF vid alternativ utbyggnadsmodell för VA”. 

2. Följa nedanstående process vid förberedelse till framtida VA-taxor: 

 Under vinter & vår sker månadsavstämning i förvaltningsledningen kring taxans 

utformning (gäller vid framtagande av ny taxekonstruktion). 

 Dialogmöte mellan förvaltningen och politik sker regelbundet under vår när det 

gäller principer för kostnadsfördelning. (Gäller vid framtagande av ny 

taxekonstruktion). 

 Vid indexhöjning av taxan genomförs, efter sommaren, dialog i KS info (oktober) 

samt beslut i KS i oktober och KF i november. I arbetet med revidering av VA-taxa 

görs alltid simulering av hur olika kategorier av abonnenter påverkas av ny taxa. 

Det görs även jämförelser med andra kommuner. 

3. Inför varje justering av VA-taxan görs simuleringar gällande hela taxan (intäkter och 

kostnader) som mynnar ut i behov av procentuell förändring. Därefter analyseras om 

fördelningen mellan olika abonnentkategorier behövs (lägenhet kontra villa, industrier, 

sjukhus mm). Då framkommer vilka konsekvenser som uppstår hos olika abonnenter. 
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I dokumentet ”Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av 

kommunens VA-verksamhet (Dnr KS2020/1981)” framkommer det att 

kommunstyrelsen beslutar följande: 

 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på underlag för beslut om förändring 

av tillämpning av LOU/LUF vid alternativ utbyggnad av VA-nätet. 

2. Förvaltningens beskrivning av process vid förberedelse till framtida VA-taxor och 

kalkylering vid justering av VA-taxor gäller och ska användas. 

3. Förvaltningens tjänsteskrivelse biläggs kommunstyrelsens svar till revisionen. 

3.1.2 Uppföljande granskning av vidtagna åtgärder år 2022 

Nedan följer en genomgång av de åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare 

lämnade rekommendationer. 

3.1.2.1 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på underlag för beslut om förändring av 

tillämpning av LOU/LUF vid alternativ utbyggnad av VA-nätet 

Iakttagelser  

Ett förslag till alternativ utbyggnadsmodell för VA har tagits fram av förvaltningen och 

behandlats av Utskottet för Samhälle och utveckling §129/2021 (tjänsteskrivelse 

daterad 2021-09-28). Utskottet återremitterande ärendet för ytterligare juridisk 

avstämning samt möjlighet till yttrande från föreningar och byggherrar som tänkt nyttja 

modellen. Arbetet med detta pågår inom förvaltningen och skall enligt uppdrag 

återrapporteras under 2023.  

Förvaltningens bedömning är att LOU/LUF som huvudregel skall tillämpas om 

kommunen efter genomförd slutbesiktning övertar huvudmannaskapet för 

anläggningen för inrättande av verksamhetsområde för VA-tjänster (se även modellen 

nedan). 
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Det är alltså inte möjligt att ha en avtalskonstruktion där exploatören bygger ut VA-

anläggningen enligt kommunens önskemål varefter kommunen övertar ägandet av 

anläggningen mot reducerad VA-avgift utan att tillämpa reglerna i LOU/LUF. Det 

saknar därvid betydelse om byggherren utsätter entreprenaden för konkurrens eller ej. 

Det skulle potentiellt sett  vara möjligt för kommunen att erbjuda exploatörer tillfälle att 

ansvara för VA-utbyggnad enligt modellen. Detta under förutsättning att tjänster för 

projektering och entreprenadarbeten upphandlas enligt regelverken i LOU/LUF. 

Bedömning 

Vi bedömer att förvaltningens förslag till alternativ modell för VA-utbyggnad är rimlig 

och ändamålsenlig. Slutligt beslut av Kommunstyrelsen väntas under 2023. 

3.1.2.2 Förvaltningens beskrivning av process vid förberedelse till framtida VA-taxor och 

kalkylering vid justering av VA-taxor gäller och ska användas 

Iakttagelser  

Förvaltningen har i två ärenden följt arbetsgången för taxeärenden (KS 2022/1351 och 

KS 2022/1470). Bedömningen från förvaltningen är att dessa processer är styrande 

och följs.  

Ärende KS 2022/1351 avser ökning kommunens brukningstaxa vilket inte är en 

förändring av taxans konstruktion utan en procentuell höjning. Därav har inga 

förberedande dialogmöten hållits under våren 2022. Förvaltningen har precis som 

beskrivs i processen, simulerat förväntade intäkter och kostnader för att få fram hur 

stort behovet av höjning är. De har också sett över hur detta påverkar olika 

abonnentkategorier och gett exempel på detta i tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen har 

nu hanterats av utskottet för samhälle och utveckling i oktober, därefter ska beslut tas i 

kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i november. I presentationen av ärendet 

presenteras en jämförelse mot andra kommuner. 
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Ärende KS 2022/1470 handlar om en ny taxekonstruktion där enhetstaxa införs för 

anläggningsavgiften för småhus. I denna process har avstämningar med berörda delar 

av förvaltningsledningen genomförts under våren varefter ett dialogmöte med politiken 

genomfördes. I underlaget som tagits fram beskrivs hur olika framtida abonnenter 

skulle påverkas av taxan, olika ekonomiska aspekter, omvärldsbevakning, en juridisk 

bedömning mm. Ärendet presenterades därefter för kommunstyrelsen info i juni. 

Tjänsteskrivelsen med det nya taxeförslaget har nu hanterats i utskottet för samhälle 

och utveckling i oktober, därefter ska beslut tas i kommunstyrelsen i oktober och 

fullmäktige i november. 

Bedömning 

Beaktat de två ärenden gällande revidering av taxan (procentuell ökning respektive 

justering av konstruktion av anläggningsavgift) bedömer vi att arbetsprocesserna är 

ändamålsenliga och rimliga. Fullständiga simuleringar för alla typer av händelser och 

abonnenter är enligt vår bedömning inte skälig med tanke på arbetsinsatsen.  

3.2 Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och 
avgifter 

I dokumentet ”utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter” 

framkommer det att revisionens bedömning är att: 

 Kommunstyrelsen har säkerställt att det finns tillräckliga analysverktyg för att ta 

fram korrekta taxor. 

 Kommunstyrelsen har säkerställt att beredningen av nya taxor skett på ett 

ändamålsenligt sätt och enligt gällande lagstiftning. 

 Kommunstyrelsen har i stort säkerställt att beslutsunderlagen är tydliga vad 

gäller juridiska och ekonomiska konsekvenser. 

 

Bedömningen grundar sig i att det i granskade taxor finns etablerade arbetssätt och 

metoder för att beräkna korrekta taxor. Vidare grundar sig granskningen på att 

kommunen har haft en strategi med vad taxeförändringen ska resultera i. För 

avfallstaxan har det exempelvis handlat om att styra mot mer miljömedvetna val hos 

abonnenterna och för miljötaxan att öka kostnadstäcknings-graden samt uppdatering 

utifrån gällande lagstiftning. Slutligen grundar sig bedömningen på att 
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beslutsunderlagen innehåller tydliga juridiska bedömningar avseende kommunens 

möjlighet att ta ut avgifter. 

 

De ekonomiska bedömningarna avseende avfallstaxan innehåller tydliga ekonomiska 

bedömningar, medan de ekonomiska bedömningarna med miljötaxan lämnar utrymme 

för tolkning. Revisionen noterar att verksamheten som miljötaxan ska finansiera inte 

särredovisas på motsvarande sätt som för renhållningsverksamheten. Man noterar 

även att kommunfullmäktige beslutat om båda taxorna förhållandevis nära inpå då 

taxorna trädde i kraft. Det finns enligt revisionens mening risk att beslut om taxor 

överklagas. 

 

Revisionen ser det därför som väsentligt att kommunstyrelsen har en beredning som 

medger tillräcklig bufferttid innan taxorna är avsedda att träda i kraft. 

 
Vad gäller miljötaxan bedömer revisionen att den ekonomiska beskrivningen för 

ändring av miljötaxan lämnar utrymme för tolkning. Kommunens beslutsunderlag kan 

stärkas av att förtydliga de ekonomiska konsekvenserna ytterligare. Man noterar även 

att verksamheten inte särredovisas i uppföljningen trots att en stor del av 

verksamheten är avgiftsfinansierad. Kommunen ekonomistyrning inom 

miljötillsynsområdet kan stärkas genom att förtydliga andelen avgiftsfinansiering i den 

ekonomiska uppföljningen.  

 

Utifrån genomförd granskning lämnades följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen. 

 

 Tydligt redovisa kostnadsberäkningar till följd av förändringar i taxor i 

beslutsunderlagen för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen.  

 Presentera intäkter och kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning.  

3.2.1 Förvaltningens svar och KS-beslut 

I dokumentet ”Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av 

kommunens taxor och avgifter (Dnr KS2021/0658)” framkommer det att förvaltningen 

får i uppdrag att: 
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1. I sektor Samhälle och utvecklings tertialrapport 2 samt årsbokslut redovisas 

miljöenhetens avgiftsfinansierade intäkter och kostnader på samma sätt som 

VA och renhållning. 

2. I samband med beslut om taxejusteringar förtydliga de ekonomiska 

konsekvenserna av förändringen i form av kostnadsbild och kostnadstäckning. 

 

3.3 Uppföljande granskning av vidtagna åtgärder år 2022 

Nedan följer en genomgång av de åtgärder som vidtagits i anledning av tidigare 

lämnade rekommendationer. Genomgång sker per lämnad rekommendation. 

3.3.1.1 I sektor Samhälle och utvecklings tertialrapport 2 samt årsbokslut redovisas 

miljöenhetens avgiftsfinansierade intäkter och kostnader på samma sätt som VA och 

renhållning 

Iakttagelser 

I tertialrapport 1 år 2022 för Sektor Samhälle och utveckling (punkt 5.4) redovisas 

miljöenhetens avgiftsfinansierade intäkter och kostnader på samma sätt som för VA 

och renhållning. Tertialrapport 2 för sektorn är vid tidpunkten för granskningen ännu 

inte färdigställd men kommer att utformas med samma informationsinnehåll.  

Bedömning 

Rekommendationen har åtgärdats av Kommunstyrelsen.  

3.3.1.2 I samband med beslut om taxejusteringar förtydliga de ekonomiska konsekvenserna av 

förändringen i form av kostnadsbild och kostnadstäckning 

Iakttagelser 

Förvaltningen har i tjänsteskrivelse (2022-07-07; Dnr MOBNM-2022-1242) gällande 

livsmedelslagstiftning föreslagit en förändring av taxan inför år 2023. Denna förändring 

beror dock på ändrad lagstiftning och bedöms därmed inte vara direkt hänförlig till 

revisionens rekommendationer. Förvaltningen planerar dock framöver i samband med 
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eventuell justering av taxan att förtydliga de ekonomiska konsekvenserna i form av 

kostnadsbild och kostnadstäckning.  

Bedömning 

Fram till tidpunkten för granskningens genomförande har justering av taxan inte gjorts. 

Ambitionen är dock att beakta rekommendationen när situationen är aktuell. Vår 

bedömning är därmed att Kommunstyrelsen beaktat revisionens rekommendation.  

4 Samlad bedömning 

Granskningens syfte är att följa upp åtgärder som Kommunstyrelsen vidtagit med 

anledning av 2020 års fördjupade granskningar: ”Uppföljning av granskningen av 

kommunens VA-verksamhet” samt ”Utökad grundläggande granskning av kommunens 

taxor och avgifter”. Genomförd uppföljning framgår av tablån nedan: 

Granskning 

Rekommendationer 
(sammanfattande 
summering) Åtgärder 

Uppföljning av 
granskningen av 
kommunens VA-
verksamhet  

Ta fram förslag på 
underlag för beslut om 
förändring av tillämpning 
av LOU/LUF vid alternativ 
utbyggnad av VA-nätet. 

Beskriv processen vid 
förberedelse till framtida 
VA-taxor och kalkylering 
vid justering av VA-taxor.  

 

Förslag har tagits fram 
och ligger under 
beredning för beslut 
under 2023.  

 

Processen har beskrivits 
och förtydligats.  

Utökad grundläggande 
granskning av 
kommunens taxor och 
avgifter 

Redovisa miljöenhetens 
avgiftsfinansierade 
verksamhet på samma 
sätt som VA och 
renhållning i 
uppföljningsrapporter. 
 
Förtydliga ekonomiska 
konsekvenser vid 
taxejusteringar.  
 

Redovisning sker i 
uppföljningsrapport. 

 

 

Konsekvenserna skall 
förtydligas när 
taxejustering är aktuell.  
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Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen har alternativt håller på att 

omhänderta lämnade rekommendationer på ändamålsenligt sätt.  

 

 

2022-10-28 

 
John Martinsson 
Kommunal revisor 
 

Fredrik Carlsson 
Certifierad kommunal revisor 
 
 
 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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sammantattning 
Vi har av Kungalvs kommuns revisorer fatt i uppdrag att 6versiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. Vi har aven 

utfort en uppféljande granskning av revisionsrapporten fran 2021 avseende intern kontroll inom ekonomiprocesser. 

Uppdragen ingar i revisionsplanen fér ar 2022. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som 

fullmaktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedémning av delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten for att ge revisorerna tillrackligt underlag for sin bedémning. 

1.1 Rakenskaperna och delarsrapporten 
De vasentligaste slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt foljande: 

- Kommunens resultat for delaret uppgar till 425 mkr, vilket ar 89 mkr hégre An samma period foérra aret. Det beror framst pa 
dkade skatteintakter. Kommunens prognos fér helaret uppgar till 357 mkr, vilket ar 267 mkr hégre an budget. 

- Kommunens balanskravsresultat beraknas uppga till 317 mkr fér 2021. 
- Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i efterlever RKRs rekommendationer med undantag for 

redovisning av pensionsskuld (kommunen tillampar fullfonderingsmodellen istallet fér blandmodellen), samt att ingen 

sammanstalld redovisning presenteras. 

Vi har inte identifierat nagra vasentliga felaktigheter i delarsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit nagra 
omstandigheter som ger oss anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt vasentligt, ar upprattad i enlighet med lagen om 

kommunal bokféring och redovisning med undantag f6r tredje punkten ovan. 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG 
International’), a Swiss entity. All rights reserved 
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sammeantatthing forts. 
1.2 Underlag for revisorernas bedémning utifran fullmaktiges mal 
Enligt bestammelser i kommunallagen ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har betydelse 
for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsbokslutet ar férenligt med de av fullmaktige 
beslutade malen for den ekonomiska férvaltningen. 

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning kommer att uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till Kommunallagen dar det betonas vikten av att mal och 
riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas fér hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernféretag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning omfattar ej och utvarderas ej for 
kommunkoncernen som helhet. 

Finansiella mal 
Var bedémning ar att samtliga tre mal uppnas i prognosen for helaret. 

Verksamhetsmal 
Sammantaget bedéms maluppfyllelsen var uppfylld i hég grad. 

Kungalv den 28 oktober 2022 

  

Emil Andersson 

Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor 
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nledning 
Av kommunala bokférings- och redovisningslagen framgar att kommuner ska uppratta minst en delarsrapport som ska omfatta 

en period av minst halften och hégst tva tredjedelar av rakenskapsaret, det vill saga minst sex manader och hégst atta 

manader. Det ar Aven den rapport som faller inom ramen fér denna period som ska behandlas av kommunfullmaktige och som 

revisorerna ska gora en bedémning av. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som 

fullmaktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bed6mning av delarsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfraga 

Granskningen syftar till att 6versiktligt bedéma om: 

¥Y Kommunens delarsrapport har upprattats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokforings- och redovisningslag och 

god redovisningssed i kommuner och regioner 

Y Resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk 

hushallning 

Resultatet av var granskning utgér underlag fér revisorernas utformning av utlatandet till kommunfullmaktige. 
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NIECNING Torts. 
2.2 Avgransning 

Var granskning omfattar delarsrapporten per 2022-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som féljer av God revisionssed i kommunal verksamhet, framst sasom denna 

definieras av SKR och Skyrev. Det innebar att vi planerat och genomfért den 6versiktliga granskningen for att 

med begransad sakerhet férsakra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. 

En éversiktlig granskning ar begransad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig pa intervjuer och analyser. De 

granskningsatgarder som vidtas gér det inte mdjligt att sammantaget skaffa en sadan sakerhet kring alla viktiga omstandigheter 

som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullstandig revision utférts. 

Var granskning av redovisningen utgar fran en bedémning av vasentlighet och risk. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex forskingring. 

| delarsrapporten har vi 6versiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhGrande noter. Ovriga delar har enbart 

granskats med utgangspunkt fran att informationen ar forenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform vara vasentligaste iakttagelser fran granskningen. 
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Nledning forts. 
2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedémt om delarsrapporten i allt vasentligt féljer: 

¥ Kommunallag (KL) och kommunal bokférings- och redovisningslag (LKBR) 

Y God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR 
v Interna regelverk och instruktioner 

v Fullmaktigebeslut 

Vi har bedémt om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av kommunfullmaktige beslutade malen for ekonomi och 

verksamhet som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning. 

2.4 Ansvarig namnd 

Granskningen avser kommunstyrelsens delarsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmaktige. 

Rapporten ar faktakontrollerad av kommunens ekonomichef och redovisningsansvarige. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomférts genom: 

¥ Dokumentstudie av relevanta dokument 

v Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi 

Y Oversiktlig analys av resultat- och balansrakningen 
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Resullat av granskningen 

3.1 Forvaltningsberattelse 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delarsrapport innehalla en resultatrakning, en balansrakning och en forenklad 

forvaltningsberattelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad forvaltningsberattelsen ska innehalla minimum f6r 

att motsvara kraven pa en forenklad forvaltningsberattelse. 

  

Vi noterar att kommunens forvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. 

3.2 Bedémning av fullmaktiges mal med betydelse av god ekonomisk hushallning 

Enligt kommunallagens bestammelser ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har betydelse 

for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige 

beslutade malen. 

Vi noterar att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning kommer att 

uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till kommunallagen dar det betonas vikten av att mal och 

riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas for hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 

koncernféretag gemensamt. 

Vi bedémer att malen fér god ekonomisk hushallning omfattar ej och utvarderas ej for Kommunkoncernen som helhet. 
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Resultat av granskningen forts. 

3.2.1 Finansiella mal 

Mal faststdallt av fullmaktige a Var bed6mning 

4 procent 6verskott av skatteintakter A% 11% Malet uppnatt och bedéms uppnas 

och generella statsbidrag for helaret 

Soliditeten ska 6ka med minst 1,0 % per 1% - Malet bedéms uppnas fér helaret 

rs 

Investeringarnas sjalvfinansieringsgrad 60 % = Malet bedéms uppnas for helaret 

skall vara 60 % eller hégre 

  

Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar férenligt med de av fullmaktige faststallda finansiella malen. 

Samtliga tre mal bedéms vara uppnadda i prognosen for helaret. Gallande prognosen for ar 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att 

kommunstyrelsens bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 
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Resultat av granskningen Torts. 

3.2.2 Verksamhetsmal 

Kungalvs kommunfullmaktige har antagit strategiska forutsattningar samt 8 strategiska mal: 

- Att ge goda forutsattningar for livslangt larande 

- En trygg omsorg med valméjligheter genom livet 

- Att ge méjligheter till en aktiv fritid for alla aldrar 

- Att alla medborgare ska ha m@jlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv 

- Att medborgare och naringsliv ska kanna Okat fortroende for kommunen 

- En 6kad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 

- Att underlatta for invanare och foretag i Kungalv som vill reducera klimatutslappen 

- Attna Sveriges lagsta arbetsléshet med utbildning, arbete och sysselsattning for de som star langst fran arbetsmarknaden 

Kommunstyrelsen har kopplat 15 resultatmal till ovanstaende och har satt ett betygsystem om 1-6 for malbedémning dar 

betyget 6 har hégst maluppfylinad. | delarsbokslutet bed6ms 12 resultatmal ha betyget 5 eller 6. 

Sammantaget bedéms maluppfyllelsen av verksamhetsmalen vara uppnadd i hég grad i delaret. 
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Resullat av granskningen forts 

3.3 Balanskravet 

En kommun ska enligt kommunallagen gora en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i forvaltningsberattelsen. | 
Kommuner och kommunalférbund har mdjlighet att anvanda Sig av reglerna om resultatutj{A4mningsreserv, RUR. Denna reserv 
kan sedan anvandas for att utjAmna intakter 6ver en konjunkturcykel, under férutsattning att arets resultat efter 
balanskravsjusteringar ar negativt. RUR ar frivillig att tillampa, de kommuner och landsting som tanker géra det maste besluta 
om hur reserven ska hanteras. Detta ska framga av de riktlinjer for god ekonomisk hushallning som fullmaktige ska besluta 
om. 

Kommunen redovisar en bedémning av balanskravsresultatet i forvaltningsberattelsen. Av delarsrapporten framgar det att 
kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgar till 317 mkr. Det finns inget balanskravsresultat att aterstalla fran 
tidigare ar. 

Var sammanfattande bedémning ar att berakningen som ligger till grund fér kommunens balanskravsresultat inte ar forenlig 
med gallande principer, till foljd av fullfonderingsmodellen, och vi anser att balanskravsresultatet blir missvisande. 
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Resultat av granskningen forts. 

3.4 Analys av resultat- och balansrakning, samt tillaggsupplysningar 

Kommunens resultat for delaret uppgar till 425 mkr, vilket Ar 89 mkr hégre 4n samma period forra aret. Det beror framst pa 

okade skatteintakter. 

Kommunens prognos for helaret uppgar till 357 mkr, vilket 4r 267 mkr hégre an budget. 

Kommunens arsbudget for investeringar 2022 uppgar till 620 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 169 mkr och 

arsprognosen anges till 546 mkr. 

Pensionerna redovisas enligt fullfonderingsmodellen medan LKBR féreskriver att blandmodellen skall tillampas. Vi 

rekommenderar att kommunen andrar modell och féljer gallande lagstiftning. 

Vi har i granskningen i 6vrigt ej funnit nagra vasentliga felaktigheter. 
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Resultat av granskningen forts 

3.5 Sammanstalld redovisning 

Enligt kommunal bokférings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanstallda redovisningen omfatta de juridiska 

personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av forfattningskommentarerna framgar att ett betydande inflytande 

forutsatts foreligga nar kommunen innehar minst 20 % av résterna i en annan juridisk person. Det finns dock mdjlighet att gora 

avsteg fran principen om féretaget har en ringa omsattning eller balansomslutning. 

| RKR R17 Delarsrapport ar det upp till varje kommun att avgéra om de kommunala bolagen ska omfattas av delarsrapporten. 

Att de kommunala bolagen ska inga torde dock vara nédvandigt eftersom det ar fullmaktiges mals for hela kommunkoncernen 

som ska bed6mas. 

Kungalvs kommun redovisar ingen sammanstalld redovisning i delarsbokslutet, vilket vi anser avvika fran god 

redovisningssed. 
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Intern Kontrol 
3.6 Uppfdljning intern kontroll 

Granskningens syfte ar att sékerstalla att kommunstyrelsen fullg6r 

sitt 6vergripande ansvar fér kommunens interna kontroll och att 

det finns ett fungerande internkontrollarbete i respektive sektor. 

Vi har féljt upp foljande omraden och rekommendationer: 

QO Bokslutsprocessen: kommunen rekommenderas att undersoka 

méjligheten att infora ett elektroniskt attestforfarande for 

samtliga manuella bokféringsorder i likhet med 6vrig hantering. 

| synnerhet for sadana bokféringsorder som ar 

resultatpaverkande. 

QO Léneprocessen: kommunen rekommenderas att fortsatta 

arbetet med att félja upp de kontroller och moment som chefer 

och medarbetare ska utféra i samband med ldéneutbetalning. 

Q Inképs- och utbetalningsprocess: kommunen rekommenderas 

att underséka mojligheten att infora beloppsgranser i 

ekonomisystemet i enlighet med kommunens attest- och 

delegationsordning. 

Q Investeringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta arbetet med att dokumentera underlag for 

aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och strukturerat 

satt for att mdjliga sparbarhet i framtiden. 

O Exploateringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta sitt arbete med att félja idéskriften Redovisning av 

kommunal markexploatering och rekommendation RKR 2 

Intakter fran Radet for kommunal redovisning genom att aven 

innefatta periodisering av parkeringsfrikop 6ver atagandets 

avtalslangd 

kbmg! © 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG 

International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Q Efterlevnad av finanspolicy: kommunen rekommenderas att i 

arsredovisningen 2021 lamna upplysningar i enlighet med 

Radet for kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat 

och sadkringsinstrument. 

Finansiell leasing: kommunen rekommenderas att sa snart som 

méjligt utfora kartlaggningen av kommunens leasingavtal. | 

synnerhet avseende de hyresavtal som kan bedémas vara 

finansiella leasingavtal och darmed ge en vasentlig effekt for 

redovisningen i arsbokslutet 2021. 

Pa efterféljande sidor presenteras férvaltningens skriftliga svar till 

rekommendationerna och var uppféljning. 

AT 
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tern Kontrol 
3.6 Kommentarer 

QO Bokslutsprocessen: kommunen rekommenderas att undersoka 

mdjligheten att inféra ett elektroniskt attestforfarande for 

samtliga manuella bokféringsorder i likhet med 6vrig hantering. 

| synnerhet for sadana bokféringsorder som ar 

resultatpaverkande. 

Forvaltningens svar: Under 2021 gjordes drygt 1 400 manuella 

bokféringsordrar. Av dessa hanterades narmare 35 procent i ett 
elektroniskt attestflode. Av de bokféringsordrar som inte 

hanterades elektroniskt var det endast drygt 15 procent som inte 

hanterades av kommunens egen Ekonomienhet eller Soltak 

Ekonomi. Bokforingsordrar utstallda av dessa enheter kraver 

ingen attest. | samband med delarsbokslut och bokslut g6rs alltid 

stickprov pa manuella bokféringsordrar som en del i 
bokslutsprocessen. Var bedémning ar att det i nulaget ar tillrackligt 

for att sakerstalla ett korrekt attestforférande och att inforandet av 

ett elektroniskt attestforfarande fér samtliga bokféringsordrar 

skulle innebara alltfor mycket administration. 

Uppféljning: vi rekommenderar ett elektroniskt attestférfarande 

for samtliga manuella bokféringsordrar som ar resultatpaverkande 

i syfte att minimera risken for fel. 

QO) Loéneprocessen: kommunen rekommenderas att fortsatta 

arbetet med att félja upp de kontroller och moment som chefer 

ska utfora i samband med ldneutbetalning. 

Forvaltningens svar: Férvaltningen arbetar med att fortsatta och 

forbattra nuvarande arbetssatt for att uppna malsattningen om 

100% 

kPmG International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Uppfdljning: ej Atgardat Annu och vi rekommenderar att arbetet 

fortsatter for att sakerstalla 100 %. 

Q) Inkops- och utbetalningsprocess: kommunen rekommenderas 

att underséka mdjligheten att infora beloppsgranser i 

ekonomisystemet i enlighet med kommunens attest- och 

delegationsordning. 

Forvaltningens svar: Det ar tekniskt mdjligt att satta upp fasta 

beloppsgranser i ekonomisystemet, men l6sningen ar komplex 

och kraver ett omfattande I6pande systemunderhall da 

beloppsgranser ldggs upp pa varje enskild attestant. Var 

leverantor har avratt fran denna uppsattning med anledning av 

komplexiteten. Det innebar ocksa en eskalering av fakturor i 

organisationen som kommer att skapa andra organisatoriska 

problem och okar arbetsbelastning for 
verksamhetschefer/sektorchefer och kommundirektér. Man ska 

samtidigt vaga in fragestalIningar som hur ren verkstéallighet skall 

hanteras da 4ven sadana fakturor kommer att krava attest hégre 

upp i organisationen. | attestreglemente och delegeringsordningen 

klargors rutiner for hantering av fakturor och i 
delegeringsordningen vilka beloppsgranser som gAller for 

attestansvariga och via internkontroller som sker under aret gors 

stickprov att rutinerna féljs. 

Uppfdljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 
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tern Kontrol 
3.6 Kommentarer forts 

QO) Investeringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta arbetet med att dokumentera underlag f6r 
aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och strukturerat 

satt for att mdjliga sparbarhet i framtiden. 

Férvaltningens svar: Férvaltningens arbetar med att dokumentera 

underlag for aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och 

strukturerat satt. 

Uppfdljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

QO Exploateringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta sitt arbete med att folja idéskriften Redovisning av 

kommunal markexploatering och rekommendation RKR 2 
Intakter fran Radet for kommunal redovisning genom att aven 

innefatta periodisering av parkeringsfrikop 6ver atagandets 

avtalslangd. 

Férvaltningens svar: Forvaltningen avser fortsatta folja idéskriften 

Redovisning av kommunal markexploatering samt RKR:s 

rekommendationer. Nar det galler periodiseringen av 
parkeringsfrikép 6ver atagandets avtalslangd ar perioden justerad 

utifran avtalslangden fran och med 2022. 

Uppféljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

OQ) Efterlevnad av finanspolicy: kommunen rekommenderas att i 

arsredovisningen 2021 la4mna upplysningar i enlighet med 

Radet for kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat 

och sakringsinstrument. 

kPmG International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Férvaltningens svar: Kommunen har, i enlighet med sin 

bokslutsprocess, tagit fram en sakringsredovisning till arsbokslutet 
2021 och kommer att lamna upplysningar i enlighet med Radet for 

kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat och 

sakringsinstrument. 

Uppféljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

Q Finansiell leasing: kommunen rekommenderas att sa snart som 

méjligt utfora kartlaggningen av kommunens leasingavtal. | 

synnerhet avseende de hyresavtal som kan bedémas vara 
finansiella leasingavtal och darmed ge en vasentlig effekt for 

redovisningen i arsbokslutet 2021. 

Férvaltningens svar: Férvaltningen arbetar med uppdraget som 
gavs av kommunstyrelsen till frvaltningen i manadsskiftet 

april/maj. Férvaltningen tar ett helhetsgrepp avseende samtliga 

leasing- och hyresavtal. En extern akt6r har anlitats. Utifran 

kartlaggningen kommer samtliga leasing- och hyresavtal att 

klassificeras och med det som utgangspunkt sammanstalla 

underlag fér redovisning och bokslut. Arbete ar omfattande och 

delvis komplext och kraver tid och resurser for att ta fram 

underlag. | en forsta fas kommer kommunens Iésa egendom 

hanteras, vilket beraknas vara fardigt tills arsbokslutet 2021. 

Kommunens hyresavtal kommer hanteras i nasta fas. Arbete ar 

omfattande och delvis komplext och kraver tid och resurser for att 

ta fram underlag. Férvaltningen kommer att slutféra uppdraget 

under 2022. 

Uppféljning: kartlaggning och analys av samtliga gallande avtal 

avseende fast egendom har genomférts under aret och resultatet 

av klassificeringen enligt RKR R5 redovisas i delarsbokslutet. De 

avtal som bedémts vara finansiella har i balansrakningen tagits 

upp till ett varde av 284 mkr. 
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Tjänsteskrivelse

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
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Handläggarens namn
Karolina Lovric

11/14/2022

Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB (Dnr ABK2022/0011)

Sammanfattning

Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv och
Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom EU- Ett genomförande av fem
rättsakter (Ei R2020:02). I korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling av
elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet
väsentligt då vi idag bland annat har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i
samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 att renodla verksamheten.

För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig bolagsstruktur behöver Kungälv
Energi-koncernen två nya dotterbolag. Bolagen behöver av skattetekniska skäl finnas och
ägas av Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 2023 kommer Kungälv Energis VD
att arbeta fram förslag på bolagsstruktur samt organisation och presentera denna för
bolagets styrelse som i sin tur informerar styrelsen i AB Kongahälla.

Bolagets revisorer har som en alternativ lösning lyft fram att bilda ett till två nya
dotterbolag. Bolagen måste ägas per 2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under
år 2023. Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag per 2022-12-31 utan
kan flyttas över under 2023.

Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål
och är förenligt med kommunkoncernens perspektiv.

Bedömning utifrån strategisk nivå inom bolagskoncernen

Lagförändringen i ellagen innebär skärpta krav på renodling av nätverksamheten.
Bolagets revisorer på KPMG har som en alternativ lösning lyft fram att bilda ett till två nya
dotterbolag. Bolagen måste ägas per 2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under
år 2023.

Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att

tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital
kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt
kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv
såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte
att nå största möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen:
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 bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla 
infrastruktur för digital kommunikation

 säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi o 
utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen 
av Kungälvs kommun

 utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till 
ett fossilt oberoende Kungälv.

Kungälv Energi AB bedriver Eldistribution i enlighet med:
 Ellagen (1997:857)
 Elsäkerhetslagen (2016:732)

De nya reglerna i ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag har 
elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i samma bolag. Idag har KE följande 
verksamhet i bolaget;

 Elnät
 Fjärrvärmeproduktion samt fjärrvärmenät
 Stadsnät samt fibernätsinfrastruktur 
 Gatubelysning
 Entreprenad; främst utförandeverksamhet för Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät
 Gemensamma stödfunktioner; Marknad, Försäljning, Kundservice, Intern-IT, 

Ekonomi, HR

Kungälv Energi har idag ett dotterbolag, Kungälv Närenergi AB, där följande verksamhet 
bedrivs;

 Elhandel
 Vindkraftsproduktion
 Sollcells-/laddinfraförsäljning

Den 3 oktober 2022 fattade Kungälv Energis styrelse följande beslut: 

a. Kungälv Energi AB anhåller hos AB Kongahälla om att få bilda ett till två nya 
dotterbolag i syfte att följa den förändrade ellagen. Bolagen ska vara på plats 
2022-12-31 men verksamhet flyttas över under 2023.
b. ge VD i uppdrag att utreda förslag till bolagsstruktur och
organisation för koncernen Kungälv Energi från 2024-01-01.
Målet är att Kungälv Energi bibehåller en effektiv bolagsstruktur och 
organisation som uppfyller el lagens ändringar utifrån EU:s "Ren Energipaket" 
införda 2022-07-01 där organisationen måste vara på plats senast 2023-12-31

Bedömning utifrån kommunkoncernens perspektiv

Eftersom bolag som bedriver elnätsverksamhet omfattas av lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF) är utgångspunkten att elnätsbolagets köp av tjänster från 
annat koncernbolag måste upphandlas genom ett av de annonserade förfarande som 
lagen anvisar. Det finns dock generella undantag i LUF som medger att koncerninterna 
köp undantas från sådan offentlig upphandling. Det gäller framför allt reglerna om s.k. 
intern upphandling (ibland kallat Teckal-undantaget) och reglerna om upphandling från 
anknutna företag och samriskföretag.

Enligt ellagen kommer det inte längre att vara tillåtet för elnätsföretag att bedriva någon 
annan verksamhet än nätverksamhet inom samma juridiska person. Bestämmelsen 
innehåller dock några undantag. Elnätsföretag ska även i fortsättningen få förvalta eller 



188/22 Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB - KS2022/2214-1 Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB : Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB

3(4)

driva andra nät än elnät. Elnätsföretag ska också få producera el tillfälligt, för att ersätta el 
vid elavbrott samt kunna stå för reparation och underhåll av ett annat företags nät.” 

Med lagförändringar i ellagen samt reglerna avseende upphandling är det inte troligt att 
nuvarande dotterbolag på bästa sätt kan driva alla de verksamheter vilka inte får finnas i 
samma juridiska person. Att utvärdera i vilken omfattning Kungälv Närenergi kan 
användas i omstruktureringen kommer att göras i arbetet som görs under år 2023. 

Bedömningen är att Kungälv Energi har behov av att bilda två nya dotterbolag för att på 
bästa sätt arbeta fram en effektiv bolagsstruktur och organisation som är anpassad efter 
ändringarna i ellagen

I mål nummer 7 i Agenda 2030 fastställs vikten att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och 
modern energi till en överkomlig kostnad. Arbetet är i linje med denna målsättning. Såsom 
ett kommunalt bolag berörs Kungälv Energis ärende även av mål nummer 11 som 
framhåller Hållbara städer och samhällen och mål och delmål 16.6 med byggande av 
effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner. Även delmål 9.1 om skapande av 
hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer berörs. 

Syftet med ärendet är att Kungälv Energi bibehåller en effektiv bolagsstruktur och 
organisation som uppfyller ellagens ändringar införda i lagen 2022-07-01 där 
organisationen med renodlad nätverksamhet måste vara på plats senast 2023-12-31. 
Personal kommer eventuellt att behöva flytta över till ett av de nya bolagen, men detta 
kommer inte att påverka vare sig anställningstrygghet, anställningsförmåner eller 
arbetsmiljö för den enskilde.

Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna 
bolagsordning för de kommunala bolagen.

Förslag till beslut
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige: 

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks. 
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag.
3. Reviderat ägardirektiv beslutas enligt förslag. 
4. Ombud vid bolagsstämma i Kungälv Energi AB ges i instruktion att besluta om att 

anta bolagsordning samt fastställa ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-3 ovan. 

AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut med anledning 
av ovanstående. 

Haleh Lindqvist Karin Almgren
VD ABK VD Kungälvs energi

Expedieras till: Karin Almgren, VD Kungälv Energi

För kännedom 
till:
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Tjänsteskrivelse
Karin Almgren
VD Kungälv Energi AB

2022-10-18

Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB (Protokoll
KE nr 9 §83)

Sammanfattning

Med anledning av EU-lagstiftningen ”Clean Energi package/Ren energi” trädde 1 juli 2022
ändringar i ellagen i kraft. Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv och
Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom EU- Ett genomförande av fem
rättsakter (Ei R2020:02). I korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling av
elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet
väsentligt då vi idag bland annat har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i
samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 att renodla verksamheten.

VD i Kungälv Energi har fått i uppdrag från styrelsen att utreda förslag till bolagsstruktur
och organisation för koncernen Kungälv Energi från 2024-01-01. Målet är att Kungälv
Energi bibehåller en effektiv bolagsstruktur och organisation som uppfyller ellagens
ändringar införda i lagen 2022-07-01 där organisationen med renodlad nätverksamhet
måste vara på plats senast 2023-12-31.

För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig bolagsstruktur kan Kungälv Energi-
koncernen behöva ett till två nya dotterbolag. Bolaget eller bolagen behöver av
skattetekniska skäl finnas och ägas av Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 2023
kommer VD att arbeta fram förslag på bolagsstruktur samt organisation.

Kungälv Energis förslag är att ombud vid bolagets extra stämma får i uppdrag att föreslå
och rösta för att ge Styrelsen för Kungälv Energi AB mandat att besluta om föreslaget
bildande av (eller förvärv av s k lagerbolag) ett till två nya dotterbolag till Kungälv Energi
under år 2022.

Juridisk bedömning

Kungälv Energi AB bedriver Eldistribution i enlighet med:
- Ellagen (1997:857)
- Elsäkerhetslagen (2016:732)

Utdrag ur ellagen:
”Det kommer inte längre att vara tillåtet för elnätsföretag att bedriva någon annan
verksamhet än nätverksamhet inom samma juridiska person. Bestämmelsen innehåller
dock några undantag. Elnätsföretag ska även i fortsättningen få förvalta eller driva andra
nät än elnät. Elnätsföretag ska också få producera el tillfälligt, för att ersätta el vid
elavbrott samt kunna stå för reparation och underhåll av ett annat företags nät.”
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Branschföreningen Energiföretagen har anlitat jurister vilka tagit fram ett PM 
”Upphandlingsfrågor med anledning av nya regler om renodling av elnätsverksamhet”. 
Bolaget har deltagit i utbildning kring detta PM. Reglerna påverkar framtida bolagsstruktur 
och organisation väsentligt.

Bolagets revisorer på KPMG har som en alternativ lösning lyft fram att bilda ett till två 
nya dotterbolag. Bolagen måste ägas per 2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag 
under år 2023. Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag per 2022-12-31 
utan kan flyttas över under 2023.

Bakgrund
Lagförändringen i ellagen innebär skärpta krav på renodling av nätverksamheten. 
Avgränsningen av nätverksamhet och med denna närliggande fortsatt tillåten verksamhet 
mot otillåten verksamhet är inte helt klar. Ellagen medger att denna gränsdragning i 
framtiden förtydligas genom regeringens förordningar och Energimarknadsinspektionens 
föreskrifter. Trots att gränsdragningen mellan tillåten och otillåten verksamhet sålunda inte 
är helt klar kan konstateras att sådant som fjärrvärmeproduktion inte längre är tillåten 
verksamhet. 

Anpassningen av verksamheten torde i normalfallet ske genom att befintlig verksamhet 
delas upp och i fortsättningen bedrivs genom andra juridiska personer. Kanske kan viss 
verksamhet överlåtas till andra befintliga bolag inom samma koncern eller så bildas nya 
bolag för ändamålet.

I det fallet att en omstrukturering sker inom befintlig koncern eller genom bildande av nya 
bolag uppkommer flera intrikata juridiska frågeställningar. En sådan utmaning gäller den 
upphandlingsrättsliga problematik som ofta torde uppkomma till följd av att bolagen inom 
en koncern önskar köpa tjänster av varandra. 

Eftersom bolag som bedriver elnätsverksamhet omfattas av lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF) är utgångspunkten att elnätsbolagets köp av tjänster från 
annat koncernbolag måste upphandlas genom ett av de annonserade förfarande som 
lagen anvisar. Det finns dock generella undantag i LUF som medger att koncerninterna 
köp undantas från sådan offentlig upphandling. Det gäller framför allt reglerna om s.k. 
intern upphandling (ibland kallat Teckal-undantaget) och reglerna om upphandling från 
anknutna företag och samriskföretag.

Tillämpligheten av dessa generella undantag är på grund av hur reglerna utformats 
beroende av hur koncernen är strukturerad.

De nya reglerna i ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag har 
elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i samma bolag. Idag har KE följande 
verksamhet i bolaget;

 Elnät
 Fjärrvärmeproduktion samt fjärrvärmenät
 Stadsnät samt fibernätsinfrastruktur 
 Gatubelysning
 Entreprenad; främst utförandeverksamhet för Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät
 Gemensamma stödfunktioner; Marknad, Försäljning, Kundservice, Intern-IT, 

Ekonomi, HR
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Kungälv Energi har idag ett dotterbolag, Kungälv Närenergi AB, där följande verksamhet 
bedrivs;

 Elhandel
 Vindkraftsproduktion
 Sollcells-/laddinfraförsäljning

Med lagförändringar i ellagen samt reglerna avseende upphandling så är det inte troligt att 
nuvarande dotterbolag på bästa sätt kan driva alla de verksamheter vilka inte får finnas i 
samma juridiska person. Att utvärdera i vilken omfattning Kungälv Närenergi kan 
användas i omstruktureringen kommer att göras i arbetet som görs under år 2023. 

Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att Kungälv Energi har behov av att bilda ett till två nya 
dotterbolag för att på bästa sätt arbeta fram en effektiv bolagsstruktur och organisation 
som är anpassad efter ändringarna i ellagen.

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens 
resultatmål
Mål 5, Medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Genom att anpassa vår bolagsstruktur säkerställer vi att de nya reglerna i ellagen följs och 
vi säkerställer även att regler för upphandling enligt LUF följs även efter 2023-12-31.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 7, att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad
Kungälv Energis projekt är i linje med detta mål.

Mål 11, Hållbara städer och samhällen:
Kungälv Energis projekt är i linje med detta mål.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
När verksamhet överförs till de nya dotterbolagen behöver politiska styrdokument ses 
över. Ett led i bildande av dotterbolagen är att inledande stycket samt kapitel 9 i 
ägardirektivet för Kungälv Energi behöver revideras:

Utdrag ur Ägardirektiv Kungälv Energi, KS2020/1673
Inledande stycke:
För verksamheten i Kungälv Energi AB (org.nr 556083-2064), med dotterbolaget Kungälv 
Närenergi AB (556805-6641), nedan kallat Bolaget, gäller följande direktiv antagna av 
kommunfullmäktige 2021-11-11. Härmed ersätts tidigare givna ägardirektiv.

9. Särskilt ägardirektiv föranlett av Kungälv Energi AB:s dotterbolag 
Kungälv Energi AB har med grund i kommunfullmäktiges beslut § 89/2009 möjlighet att 
bilda dotterbolag för att bedriva elhandel. Bolaget kan även hysa elproduktion. 
För dotterbolagets verksamhet ska följande gälla: 
o Verksamheten ska generellt kännetecknas av lågt risktagande 
o Bolaget ska för ägaren redovisa förekommande risker och hur dessa genom policybeslut 
begränsas. 
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Vägledning för beslut kan fås i dokument nedan:

Utdrag ur Bolagsordning för Kungälv Energi AB, KF § 140/2020

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och en del av den kommunala 
organisationen i Kungälv, skall driva verksamhet som omfattar att producera och 
distribuera energi, leverera bredbands- och energirelaterade tjänster, äga och förvalta 
fast och lös egendom som krävs för verksamheten, äga aktier och andelar i företag 
med i förhållande till Bolaget förenlig verksamhet samt idka annan med bolaget 
förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som 
moderbolag i en koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande 
inom eller i Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och 
uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och 
bredband samt erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning. Bolaget skall 
bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta 
lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen (1997:857) 
och fjärrvärmelagen (2008:263).

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
Bildande av bolag. 
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 
Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 500 prisbasbelopp. 
Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde om 
500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.

Utdrag ur Ägardirektiv för Kungälv Energi AB, KF § 163/20201

3. Bolagets verksamhet 
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den 
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som 
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att 
tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för 
både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en 
långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. 

Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. 

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 
• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 
• följa kommunens energiplans övergripande miljömål 
• bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla 
infrastruktur för digital kommunikation 
• säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi 
• utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen av 
Kungälvs kommun 
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• utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till ett 
fossilt oberoende Kungälv 
• bidra till säkerhet, trygghet och trivsel genom att tillhandahålla belysning och relaterade 
produkter och tjänster 

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, av 
kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicypolicy för Kungälvs kommun 
med helägda bolag.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Förslaget bedöms inte påverka vare sig medborgarnytta eller barnnyttan.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Idag är alla medarbetare inom Kungälv Energi anställda i Kungälv Energi AB. Eventuellt 
kan förändringen innebära att medarbetare kan bli anställda i något av dotterbolagen. Det 
ska dock inte påverka vare sig anställningstrygghet, anställningsförmåner eller arbetsmiljö 
för den enskilde. 

Ekonomisk bedömning
Beslutet att starta ett till två nya bolag innebär begränsade kostnader. Kungälv Energi 
behöver betala 25 tsek i aktiekapital i respektive bolag och får andelar i dotterbolag till 
samma värde. Totala administrativa kostnaden för bildande av bolagen uppskattas till 50 
tsek.  

Förslag till beslut
Ombud vid bolagets extra stämma får i uppdrag att föreslå och rösta för att ge Styrelsen 
för Kungälv Energi AB i uppdrag att få bilda ett till två nya dotterbolag. Rent tekniskt och 
praktiskt (tids- och kostnadseffektivt) kan detta genomföras genom förvärv av ett eller två 
s k lagerbolag. Bolaget/bolagen ska vara på plats 2022-12-31 men verksamhet flyttas över 
först under 2023.

Maria Lassing Malm Karin Almgren
Ekonomichef Kungälv Energi AB VD Kungälv Energi AB

Expedieras till: AB Kongahälla

För kännedom 
till:

Karolina.lovric@kungalv.se
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Godkänd av kommunfullmäktige 
KFXXXX  

Antagen på bolagsstämma  
XXXX 

 
Bolagsordning för Kungälv Energi Entreprenad och Service AB 
 
Organisationsnummer XXXXX 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma 
 
Bolagets firma är Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 
 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall driva verksamhet som omfattar entreprenad- och servicetjänster, vilka ska 
väsentligen utföras för Kungälv Energi AB:s och övriga koncernbolags räkning. Bolaget 
skall äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan 
med bolaget förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget 
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
 
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som bolag i en 
koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i 
Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad 
av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och bredband samt 
erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning. 
Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta 
lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen(1997:857) och 
fjärrvärmelagen (2008:263)  
 
 
§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, bolagsordningen och 
ägardirektiv.  
 
Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av Bolagets styrelse.   
 
Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  
 
 
 
 
§ 6 Aktiekapital 
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Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
  
 
§ 7 Antal aktier 
 
I Bolaget skall finnas lägst 250 aktier och högst 800 000 aktier.   
 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. 
 
Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälvs 
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats och fram till bolagsstämman närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
Styrelserepresentanter från arbetstagarna utses med stöd av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för privatanställda. 
 
 
§ 9 Rösträtt 
 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och  
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 
 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och  
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor samt en  
revisorssuppleant.  
  
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 
  
Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade  
revisorer. 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma period som gäller för Bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i  
Kungälvs kommun två lekmannarevisorer med suppleanter. Lekmannarevisorerna  
utses ur kommunrevisionen. 
  
Lekmannarevisorerna skall granska om Bolagets verksamhet sköts på ett  
ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om  
Bolagets interna kontroll är tillräcklig 
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§ 12 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
 
§ 13 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev 
med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före 
ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma skall hållas senast under maj månad. 
Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter skall inbjudas att närvara vid 
bolagsstämman. 
 
 
§ 14 Ordinarie bolagsstämma 
 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 
 
1) Stämmans öppnande  
 
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    
 
3) Upprättande och godkännande av röstlängd  
 
4) Val av en eller två justeringsmän  
 
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
6) Godkännande av dagordning 
 
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 
 
8) Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- 
räkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören   
 
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, revisorssuppleant och 
lekmannarevisorer med suppleanter 
 
10) Val av revisor och revisorssuppleant  
 
11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 
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§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 

1. Bildande av bolag. 
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 
3. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 500 

prisbasbelopp. 
4. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde 

om 500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.  
5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

 
 
§ 16 Räkenskapsår 
 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda Kungälvs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
 
§ 18 Firmateckning 
 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 
direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
 
 
§ 19 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälvs 
kommun 
 
 
 
§ 20 Bolagets upplösning 
 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet  
aktiekapital tillfalla Kungälv Energi AB. 
 
 
 

__________________________ 
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Bolagsordning för Kungälv Energi Produktion AB 
 
Organisationsnummer XXXXX 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma 
 
Bolagets firma är Kungälv Energi Produktion AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 
 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall driva verksamhet som omfattar att producera energi och leverera 
energirelaterade tjänster. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom som krävs 
för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt 
att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 
ägaren eller i ägarens ställe. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
 
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som bolag i en 
koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i 
Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad 
av infrastruktur inom området energiproduktion. 
Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta 
lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen (1997:857) och 
fjärrvärmelagen (2008:263)  
 
 
§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, bolagsordningen och 
ägardirektiv.  
 
Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av Bolagets styrelse.   
 
Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  
 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
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§ 7 Antal aktier 
 
I Bolaget skall finnas lägst 250 aktier och högst 800 000 aktier.   
 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. 
 
Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälvs 
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats och fram till bolagsstämman närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
Styrelserepresentanter från arbetstagarna utses med stöd av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för privatanställda. 
 
 
§ 9 Rösträtt 
 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och  
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 
 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och  
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor samt en  
revisorssuppleant.  
  
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 
  
Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade  
revisorer. 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma period som gäller för Bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i  
Kungälvs kommun två lekmannarevisorer med suppleanter. Lekmannarevisorerna  
utses ur kommunrevisionen. 
  
Lekmannarevisorerna skall granska om Bolagets verksamhet sköts på ett  
ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om  
bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
 
§ 12 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
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§ 13 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev 
med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före 
ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma skall hållas senast under maj månad. 
Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter skall inbjudas att närvara vid 
bolagsstämman. 
 
 
§ 14 Ordinarie bolagsstämma 
 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 
 
1) Stämmans öppnande  
 
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    
 
3) Upprättande och godkännande av röstlängd  
 
4) Val av en eller två justeringsmän  
 
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
6) Godkännande av dagordning 
 
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 
 
8) Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- 
räkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören   
 
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, revisorssuppleant och 
lekmannarevisorer med suppleanter 
 
10) Val av revisor och revisorssuppleant  
 
11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 
 
 
§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 

1. Bildande av bolag. 
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 
3. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 500 

prisbasbelopp. 
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4. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde 
om 500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.  

5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 
 
§ 16 Räkenskapsår 
 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda Kungälvs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
 
§ 18 Firmateckning 
 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 
direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
 
 
§ 19 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälvs 
kommun 
 
 
 
§ 20 Bolagets upplösning 
 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet  
aktiekapital tillfalla Kungälv Energi AB. 
 
 
 

__________________________ 
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Stadshuset, Ytterbyvägen 2, plan 3C  
Tid Onsdagen den 2 november 2022, klockan 08:00 – 08:30 

 
 
Beslutande  Miguel Odhner Ordförande  
 Anders Holmensköld 1:e vice ordförande  
 Matilda Jansson  2:e vice ordförande 
 Fredrik Gullbrantz   
 Lennart Kristiansson   
 Thomas Loong  
   

 
Ej närvarande Michael Karlsson  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf §§ 53 - 62 
 Karolina Lovric Protokollet justeras omedelbart 
   

Ordförande   
 Miguel Odhner  
   

Justerande   
 Matilda Jansson  

 
 
 
 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson Ekonomichef AB Kongahälla 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Odhner (2 nov 2022 08:50 GMT+1)
Miguel Odhner

Matilda Jansson (2 nov 2022 13:10 GMT+1)

Karolina Lovric (2 nov 2022 13:10 GMT+1)
Karolina Lovric
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§53 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  
 

§54 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Inga tillkommande eller utgående ärenden.  
 
Notering görs att rubrikerna för §§ 8-9 har blivit dubbletter 
och korrekt titel för ärendena §§ 8-9 noteras.  
 
Dagordningen fastställs. 
 

§55 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och 
lägger det till handlingarna.  
 

§56 VD:s rapport Haleh Lindqvist, VD, går igenom aktuell information i 
kommunkoncernen:  

• Mycket intensivt arbete med följande: 
o T2-rapport är färdigställd 
o Verksamhetsplan för 2023 håller på och tas fram 

utifrån nya majoritetens direktiv  
o Budget för 2023 håller på arbetas farm utifrån nya 

ekonomiska förutsättningar 
o Lokalresursplan håller på att färdigställas 
o Investeringsbudget för 2023 håller på att arbetas 

fram utifrån nya ekonomiska förutsättningar 
o Affärsplan för AB Kongahälla håller på att arbetas 

fram 
o Verksamhetsplan för AB Kongahälla 2023 håller på 

att arbetas fram  
 

Styrelsen antecknar informationen.  
 

§57 Bildande av två nya 
dotterbolag till Kungälv 
Energi AB (Dnr 
ABK2022/0011) 
 
 

Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv 
och Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom 
EU- Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02). I 
korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling 
av elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar 
Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag bland 
annat har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i 
samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 
att renodla verksamheten.  
 

MO
MO

MJ
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För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig 
bolagsstruktur behöver Kungälv Energi-koncernen två nya 
dotterbolag. Bolagen behöver av skattetekniska skäl finnas 
och ägas av Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 
2023 kommer Kungälv Energis VD att arbeta fram förslag 
på bolagsstruktur samt organisation och presentera denna 
för bolagets styrelse som i sin tur informerar styrelsen i AB 
Kongahälla. 
Bolagets revisorer har som en alternativ lösning lyft fram att 
bilda ett till två nya dotterbolag. Bolagen måste ägas per 
2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under år 2023. 
Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag 
per 2022-12-31 utan kan flyttas över under 2023. 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
Styrelsen är överens om att beslutet ska förtydligas med att 
det är två nya dotterbolag som bildas. Ändringen görs i 
tjänsteskrivelsen samt beslut.  
 
Styrelsen beslutar att: 
 
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Reviderat ägardirektiv beslutas enligt förslag.  
4. Ombud vid bolagsstämma i Kungälv Energi AB 

ges i instruktion att besluta om att anta 
bolagsordning samt fastställa ägardirektiv i 
enlighet med punkterna 1-3 ovan.  

 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för 
att fatta beslut med anledning av ovanstående.  
 

§58 Bildande av två nya 
dotterbolag till Bokab 
(Dnr ABK2022/0012) 

Bokab har inkommit med förfrågan om att bilda två nya 
avyttringsbolag i syfte att genomföra försäljning av 
fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar, i likhet med tidigare beslut 
(KF§55/2021 Dnr KS2021/0328). Dessa är Solbräcke 
Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB och kommer att 

MO
MO

MJ
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ligga under dotterbolaget Bohusläns Förvaltning AB 
(Bofab).   
 
Den 18 oktober fattade Bokabs styrelse följande beslut:  
a) Styrelsen beslutar föreslå till KF att få bilda två nya 
försäljningsbolag: Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo 
Västerhöjd 120 AB. 
b) Styrelsen beslutar föreslå till KF att Styrelse i bägge 
bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag enligt 
följande: Till ledamot för de nybildade dotterbolagen 
Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB utse 
Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes Hellström, 
försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman 
tecknas av ledamot och suppleant jämte Bokabs 
Ordförande Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening. 
(Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för gamla bolag). 
c) Styrelsen beslutar föreslå till KF att bifogade 
bolagsordningar beslutas lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag.(se bifogade bolagsordningar för nya 
bolag samt protokoll 2022-04-07 för gamla). 
d) Styrelsen beslutar föreslå till KF om att lekmannarevisor 
tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag. 
(Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor) 
 
Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av 
kommunala angelägenheter. Detta styr vad som kan 
hanteras av kommunala bolag: 
2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag 
där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 
 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller 
handelsbolag där kommunen eller regionen bestämmer 
tillsammans med någon annan. Lag (2019:835). 
 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
 
Styrelsen är överens om att beslutet ska förtydligas med att 
det är två nya dotterbolag som bildas. Ändringen görs i 
tjänsteskrivelsen samt beslut. Vidare görs ett förtydligande i 

MO
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

tjänsteskrivelsens titel om att bolagen som bildas är 
dotterbolag, i likhet med tidigare beslut.  
 
Styrelsen beslutar att: 
 
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Ombud vid bolagsstämma ges i instruktion att 

besluta om att anta bolagsordning samt fastställa 
ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-2 ovan.  

 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för 
att fatta beslut med anledning av ovanstående.  
 

§59 Beslut om att utse 
arkivredogörare för 
Aktiebolaget Kongahälla 
(Dnr ABK2022/0009) 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för 
att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Med myndighet avses i 
reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Hos varje myndighet ska finnas en arkivansvarig samt en 
eller flera arkivredogörare för fullgörande av 
arkivuppgifterna hos myndigheten. Dessa funktioner utses 
genom formella beslut hos myndigheten.  
 
Då bolaget bildades 1 december 2021 och arbetet med 
arkiv och tillhörande styrande startades upp, utsågs endast 
arkivansvarig som ett första steg.  
 
Arkivredogörare svarar för tillsynen och vården av den egna 
myndighetens, alternativt del av myndighetens, handlingar. 
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens 
kontaktpersoner i arkivfrågor. 
 
Styrelsen beslutar att: 

1. Styrelsesekreterare för AB Kongahälla utses 
till arkivredogörare för bolaget.  
2.Beslutet gäller omedelbart från och med att 
protokollet är justerat. 
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§60 Antagande av 
dokumenthanteringsplan 
och arkivbeskrivning 
(Dnr ABK2022/0008) 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för 
att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Med myndighet avses i 
reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en 
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av 
vad myndigheten har för verksamhet, hur myndigheten 
hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är 
organiserad. Beskrivningen är ett viktigt komplement till 
dokumenthanteringsplanen, då den underlättar 
användningen av arkivet och därmed återsökningen av 
myndighetens allmänna handlingar. 

 
En dokumenthanteringsplan ska kontinuerligt revideras. 
Beslut om eventuella ändringar och tillägg fattas av AB 
Kongahällas styrelse efter samråd med arkivmyndigheten 
(Kommunstyrelsen). Arkivmyndigheten får tillexempel 
besluta om hur handlingar som tillhör bolaget förvaras och 
arkiveras. 
 

Styrelsen beslutar att: 
1. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för 

AB Kongahälla antas enligt förslag.  
2. Beslutet gäller under förutsättning att Kungälv 

kommuns kommunstyrelse godkänner 
dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för 
AB Kongahälla.   
 

§61 Övrigt  Nästa styrelsemöte är den 7 december.  
 

§62 Mötet avslutas  
 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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För verksamheten i Kungälv Energi AB (org.nr 556083-2064), med dotterbolaget 
Kungälv Närenergi AB (556805-6641), nedan kallat Bolaget, gäller följande 
direktiv antagna av kommunfullmäktige 2021-11-11. Härmed ersätts tidigare givna 
ägardirektiv. 

1. Bolaget som resurs för kommunal verksamhet
Bolaget ägs av Kungälvs kommun och är en resurs för kommunal verksamhet och 
således underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som 
ägare. Bolaget har utifrån sin kärnverksamhet som mål att skapa nytta för kommunen 
och dess invånare. 

Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag 
och författning, genom: 

a) gällande bolagsordning
b) av kommunen utfärdade ägardirektiv
c) Kungälvs kommuns Bolagspolicy

Ägardirektiv och särskilt utfärdade direktiv ska fastställas på Bolagets stämma. 

Bolaget har möjlighet att avropa avtal ingångna av kommunen.  

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna 
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. 

2. Kommunens ledningsfunktion
Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att Kungälvs kommunstyrelse har ett ansvar 
att fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen 
även ska ha en överblick och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade 
uppsiktsplikten, i enlighet med kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden 
som följer av de av ägaren utfärdade direktiven. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga 
beslut ska pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

3. Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den 
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som 
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att 
tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital 
kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt 
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perspektiv och för en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, 
socialt som ekologiskt. 

Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå 
största möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. 

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 

• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 
• följa kommunens energiplans övergripande miljömål  
• bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt 

tillhandahålla infrastruktur för digital kommunikation 
• säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi 
• utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i 

utvecklingen av Kungälvs kommun 
• utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra 

till ett fossilt oberoende Kungälv 
• bidra till säkerhet, trygghet och trivsel genom att tillhandahålla belysning och 

relaterade produkter och tjänster 

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, 
av kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicypolicy för Kungälvs 
kommun med helägda bolag. 

 

4. Underställningsplikt - fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kungälvs kommun får ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att 
kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas 
kommunfullmäktige. 

Moderbolaget ska bereda ärenden som Bolaget lyfter till kommunstyrelsen eller till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 

5. Affärsplan och budgetprocess 
Affärsplanen är bolagets grundläggande plan som hjälper bolagsstyrelsen att 
förverkliga ägarens önskemål. Affärsplanen innehåller en strategisk överblick över 
bolagets affärsidé, mål och budget samt en plan över hur affärsidén ska genomföras 
och utvecklas. 

Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande 
styrning och samordning och skall samordnas med kommunens budgetprocess. 

Bolagets styrelse ansvarar för affärsplanens innehåll och utformning. Affärsplanen 
bör innehålla en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål och 
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styrning samt strategier över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. Likaså 
bör ekonomisk analys finnas i affärsplanen ihop med risk och åtgärdsanalys samt 
internkontrollplan. 

Härutöver skall affärsplanen innehålla bolagets strategier för att möta 
kommunfullmäktiges strategiska mål. 

Till affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. 

Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, 
investeringsplan och likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess. 

 

6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning 
Verksamheten intjäningsförmåga ska möjliggöra utbyggnad och reinvesteringar i 
infrastruktur samt satsningar på framtidens hållbara energilösningar och digital 
kommunikation för både företag och privatpersoner. Bolagets avkastningskrav 
beaktar bolagets värdeskapande roll samt främjar en långsiktigt hållbar utveckling för 
Kungälv. 
 
Avkastningskrav och utdelning från bolagskoncernen beslutas av kommunfullmäktige 
genom direktiv till moderbolaget och fastställs av bolagsstämman. 

Kommunen och dess bolag har gemensam finansförvaltning.  

 

7. Information, insyn samt ägardialog 
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Med ägare 
avses i detta sammanhang Kungälvs kommun och moderbolaget.  
 
Moderbolaget har rätt till insyn i Bolagets verksamhet motsvarande den som 
kommunstyrelsen har enligt nedan. Bolagets informationsskyldighet gäller även i 
förhållande till moderbolaget.  

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. 

Bolaget skall initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta. 

Bolaget skall utan dröjsmål översända: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
d) underlag för sammanställd redovisning för kommunen 
e) redovisningar per 30/4 och 31/8 av bolagets verksamhet och ekonomiska 

förhållanden 
f) övriga av ägaren begärda handlingar 
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Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte 
uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad 
sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. 
Bolaget skall i sådant fall uppge att strykning/utelämnande har skett. 

Bolagets årsredovisning skall ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträde där denna skall behandlas. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde skall styrelsens ordförande, vice ordförande, 
verkställande direktör och revisor närvara och kommunfullmäktiges ledamöter 
beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet. 

Bolaget skall i årsredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning 
samt verksamhetens förenlighet med bolagsordning. 

Tre gånger per år skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till ägardialog 
med utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering och planering samt hur 
bolagets verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna 
kommunala principerna. Kommunen skall representeras av kommunfullmäktiges 
ägarombud, kommunstyrelsens presidium, ekonomiberedningens presidium samt i 
övrigt de representanter kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av 
styrelsens presidium och verkställande direktör samt i övrigt de representanter 
styrelsen utser. 

 

 

8. Förvaltningsberättelserna 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och 
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits 
och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna 
syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen. 

 

9. Särskilt ägardirektiv föranlett av Kungälv Energi AB:s 
dotterbolag 

Kungälv Energi AB har med grund i kommunfullmäktiges beslut § 89/2009 möjlighet 
att bilda dotterbolag för att bedriva elhandel. Bolaget kan även hysa elproduktion. 

För dotterbolagets verksamhet ska följande gälla: 

o Verksamheten ska generellt kännetecknas av lågt risktagande 
o Bolaget ska för ägaren redovisa förekommande risker och hur dessa genom 

policybeslut begränsas. 
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10. Uppföljning Arkivmyndighet och arkivreglemente 
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälvs kommun.  

Kungälvs kommuns arkivreglemente skall tillämpas i Bolaget. 
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Tjänsteskrivelse

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA

1(3)

Handläggarens namn
Karolina Lovric

11/14/2022

Bildande av två nya dotterbolag till Bokab (Dnr ABK2022/0012)

Sammanfattning

Bokab har inkommit med förfrågan om att bilda två nya avyttringsbolag i syfte att
genomföra försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade
fastighetsförsäljningar, i likhet med tidigare beslut (KF§55/2021 Dnr KS2021/0328). Dessa
är Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB och kommer att ligga under
dotterbolaget Bohusläns Förvaltning AB (Bofab).

Den 18 oktober fattade Bokabs styrelse följande beslut:
a) Styrelsen beslutar föreslå till KF att få bilda två nya försäljningsbolag: Solbräcke Kullen
1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB.
b) Styrelsen beslutar föreslå till KF att Styrelse i bägge bolagen tillsätts lika Bokabs
tidigare dotterdotterbolag enligt följande: Till ledamot för de nybildade dotterbolagen
Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB utse Lars Pettersson, vd i Bokab
med Claes Hellström, försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av
ledamot och suppleant jämte Bokabs Ordförande Lennart Kristiansson, med extern
firmateckningsrätt, två i förening.
(Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för gamla bolag).
c) Styrelsen beslutar föreslå till KF att bifogade bolagsordningar beslutas lika Bokabs
tidigare dotterdotterbolag.(se bifogade bolagsordningar för nya bolag samt protokoll 2022-
04-07 för gamla).
d) Styrelsen beslutar föreslå till KF om att lekmannarevisor tillsätts lika Bokabs tidigare
dotterdotterbolag.
(Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor)

Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av kommunala angelägenheter.
Detta styr vad som kan hanteras av kommunala bolag:

2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen
eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2019:835).

Överlämnande till helägda bolag
3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige:
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,



189/22 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab - KS2022/2215-1 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab : Bildande av två nya dotterbolag till Bokab

2(3)

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas
över till privata utförare.

Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål 
och är förenligt med kommunkoncernens perspektiv. 

Bedömning utifrån strategisk nivå inom bolagskoncernen

Enligt Bokabs ägardirektiv ska Bolaget:
bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den kommunala 
kompetensen. Bolaget skall bidra till kommunens och samhällets utveckling genom att i 
nära kontakt med marknadens aktörer erbjuda mark för utveckling och exploatering.

Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. 

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 
• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 
• anskaffa eller tilldelas mark och därmed bedriva markexploatering och därtill hörande 
markförvaltning i kommunen i yttersta syfte att med verksamhetsetableringar förstärka 
näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen 
• bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra 
och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering 
• bidra till god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och dennas 
förvaltning 
• bidra till kommunens långsiktiga hållbara samhällsutveckling 
• utföra exploatörsdrivna detaljplaner 
• bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder kopplade till exploateringsverksamheten 
• sträva efter etableringar som stärker den lokala arbetsmarknaden
• ansvara för tomtkön för villatomter inklusive all försäljning till denna.

Bokabs enskilt största uppdrag sedan 1959, när bolaget startade, är att ta fram 
verksamhetsmark för att göra det möjligt för näringslivet att etablera och expandera för att 
kunna skapa fler arbetstillfällen. Bokab arbetar för att erbjuda effektiva, ekonomiska och 
tilltalande etableringar. Målet är att näringslivsidkare ska vilja välja Kungälvs kommun före 
andra kommuner.  

Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den 
kommunala kompetensen.

I aktuellt ärende har Bokab tagit fram tomter som två företag önskar köpa i bolagsform. 
Det finns inga hinder enligt lag att ett kommunalt bolag kan sälja mark på detta vis.

Bedömning utifrån kommunkoncernens perspektiv

Den 11 november 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut (KF§163)



189/22 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab - KS2022/2215-1 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab : Bildande av två nya dotterbolag till Bokab

3(3)

om att bolagskoncern med kommunens helägda bolag Bokab och Kungälv Energi skall 
bilas per den 1 december 2021, med Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag. I 
samband med beslut om att bilda en bolagskoncern reviderades Bokabs ägardirektiv. 
Enligt Bokabs ägardirektiv ska moderbolaget AB Kongahälla bereda ärenden som bolaget 
lyfter till kommunstyrelsen eller till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bokabs VD 
har fått uppdrag av Bokabs styrelse att lyfta förslag till bolagsordningar för bolagets 
dotterdotterbolag till moderbolaget för beredning till kommunfullmäktige.

Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna
bolagsordning för de kommunala bolagen. Även om dotterdotterbolagen är 
avyttringsbolag, ämnade att säljas, behövs bolagsordning antas.

Såsom ett kommunalt bolag berörs Bokabs ärende även av mål nummer 11 som 
framhåller Hållbara städer och samhällen och mål och delmål 16.6 med byggande av 
effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner. Även delmål 9.1 om skapande av 
hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer berörs. 

Förslag till beslut
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige: 

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks. 
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag.
3. Ombud vid bolagsstämma ges i instruktion att besluta om att anta bolagsordning 

samt fastställa ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-2 ovan. 

AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut med anledning 
av ovanstående. 

Haleh Lindqvist Lars Pettersson
VD ABK VD Bokab

Expedieras till: Lars Pettersson, Bokab 

För kännedom 
till:
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Handläggarens namn
Lars Pettersson

2022-10-24

Bildande av två nya dotterbolag (Dnr ABK2022/0012)

Sammanfattning
Bokab önskar bilda två nya försäljningsbolag lika våra tidigare. Dessa är Solbräcke Kullen 
1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB. 
 
Bokab föreslår till KF att Styrelse i bägge bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag enligt följande: 

 Till ledamot för de nybildade dotterbolagen Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo 
Västerhöjd 120 AB utse Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes Hellström, 
försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av ledamot och 
suppleant jämte Bokabs Ordförande Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening. (Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för 
gamla bolag). 

 Bokab föreslår till KF att bifogade bolagsordningar beslutas lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag. (se bifogade bolagsordningar för nya bolag samt protokoll 
2022-04-07 för gamla). 

 Bokab föreslår till KF om att lekmannarevisor tillsätts lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag. (Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor)

Juridisk bedömning 
Enligt kommunallagen skall de krav som finns i 10 kap 3 § KL gälla för samtliga, av Bokab 
inskaffade, bolag. Såväl dotterbolag som dotterdotterbolag. 

Med helägt bolag nedan avses ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar 
samtliga aktier. I detta fall innehar kommunen indirekt samtliga aktier.

10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter

Kommunala bolag
Definitioner
2 §   Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
Överlämnande till helägda bolag
3 §   Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en 
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
   1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
   2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
   3. utse samtliga styrelseledamöter,
   4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
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   5. utse minst en lekmannarevisor, och
   6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 
över till privata utförare.
Lag (2019:835).

Med detta som styrning har vi för dotterdotterbolagen, vilka vi kommer att avyttra inom 
snar framtid upprättat förslag till:

 Bolagsordning, där punkterna 1, 2, 3, 4 och 6 ingår.
 Förslag till Lekmannarevisor, enligt punkt 5. 
 Då de bägge nybildade bolagen enligt ovan skall avyttras och ingen 

verksamhet skall ske i bolagen är det ej nödvändigt med ägardirektiv eller 
revisorer i bolagen. Revisorer behöver ej tillsättas enligt KL eller ABL.

Bolagets bedömning

Bokab ser positivt på att möta önskemålen från företagarna och upprätta två nya 
försäljningsbolag lika Bokabs tidigare. Det är en enkel åtgärd och ger stort mervärde för 
både företagarna, Bokab och med det Kommunen.

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens 
resultatmål
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
Vi hjälper företagare att få möjlighet att expandera avseende marktillgång. Att alltid ha 
projekt i gång för framtida företagsetableringar. I detta fall har vi tagit fram tomter där två 
företag önskar köpa i bolagsform och då försöker vi möta detta behov. Vi tillskapar större 
förtroende för företagarna gentemot kommunen om vi kan emotse deras önskemål.

8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som 
står längst från arbetsmarknaden 
All hantering med verksamhetsmark gynnar sysselsättningen. Vi tillskapar indirekt fler 
arbetstillfällen då vi kan ge företag möjlighet att etablera och/eller expandera till rimlig 
kostnad. 

Bokabs enskilt största uppdrag sedan 1959, när bolaget startade, är att ta fram 
verksamhetsmark för att göra det möjligt för näringslivet att etablera och expandera för att 
kunna skapa fler arbetstillfällen. Bokab ser alltid på den tilltänkta nyetableringen ur ett 
personal-mål. 

Ju fler arbetstillfällen och symbios med övrig verksamhet desto bättre. Ju fler arbeten som 
finns desto fler kan man förhoppningsvis erbjuda de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. 

Det är dyrt att köpa mark för företagare i regionen. Bokab arbetar alltid för att erbjuda 
effektiva, ekonomiska och tilltalande etableringar. Allt med sikte på att företagare skall 
välja Kungälv och på så sätt ge arbetstillfällen till Kungälv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Vi försöker alltid planera och bygga nya markområden enligt Agenda 2030 med de globala 
målen för hållbar utveckling.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Medborgare får större utbud av arbetstillfällen. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Vi ser ingen påverkan på medarbetarperspektiv

Ekonomisk bedömning
Kostnader för att bilda två nya bolag är mellan 15 000 - 20 000:-.

Förslag till beslut
 Ombud på bolagsstämma i Bokabs koncern får i uppdrag att föreslå och rösta för 

att bilda två nya försäljningsbolag med föreslagen styrelse, bolagsordning samt 
lekmannarevisor enligt nedan. 

 Styrelse i bägge bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag enligt 
följande: 
Till ledamot för de nybildade dotterbolagen Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo 
Västerhöjd 120 AB utse Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes Hellström, 
försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av ledamot och 
suppleant jämte Bokabs Ordförande Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening.

 Bifogade Bolagsordningar beslutas. 
 Lekmannarevisor tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag enligt bifogat 

protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor)

Lars Pettersson
Vd

Expedieras till: AB Kongahälla

För kännedom 
till: 

Karolina Lovric
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Bolagsordning för 
Rollsbo Västerhöjd Tomt 
120 AB 
Organisationsnummer: 
xxxxxx-xxxx 

 
 

Bolagsordning 
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Dokumentansvarig: Chefsekonom 

Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen 

Beslutad av:  Kommunfullmäktige 

Datum för beslut: Kommunfullmäktige xxxxxxxxxxxxxxx 

Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB bolagsstämma 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB, organisationsnummer XXXXXX-XXXX 

 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 
 
 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 
 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 
 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen. 

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun. 

 
 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 
 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e- 
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 
 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande 

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd 

4) Val av en eller två justeringsmän 

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern- 
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags- 
ordningen eller ägardirektiv 

 
 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 
 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 
 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening. 

 
 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 
 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 



189/22 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab - KS2022/2215-1 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab : 4. Bolagsordning för Solbräcke Kullen 1 AB

 
 

Bolagsordning för 
Solbräcke Kullen 1 AB 
Organisationsnummer: 
xxxxxx-xxxx 

 
 

Bolagsordning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarienummer: xxxxxxxxxx 

Dokumentansvarig: Chefsekonom 

Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen 

Beslutad av:  Kommunfullmäktige 

Datum för beslut: Kommunfullmäktige xxxxxxxxxxxxxxx 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets Solbräcke Kullen 1 AB, organisationsnummer XXXXXX-XXXX 

 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 
 
 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 
 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 
 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen. 

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun. 

 
 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 
 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e- 
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 
 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande 

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd 

4) Val av en eller två justeringsmän 

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern- 
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags- 
ordningen eller ägardirektiv 

 
 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 
 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 
 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening. 

 
 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 
 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-07
Sida 22 (25)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Justeras sign

§ 39/2022

Val av lekmannarevisorer till Bokabs dotter- och dotterdotterbolag (Dnr 
KS2022/0693)
Sammanfattning
Efter beslut i kommunfullmäktige om att bilda nya dotter- och dotterdotterbolag för Bokab 
behöver lekmannarevisorer utses.

Kommunrevisionen föreslår att Christina Carlsson utses till ordinarie lekmannarevisor och 
Anita Dentén till ersättande lekmannarevisor i följande bolag:

- Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980
- Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Val av lekmannarevisorer till Bokabs dotter- och dotterdotterbolag

Beslut
Christina Carlsson och Anita Dentén utses till lekmannarevisor respektive 
ersättande lekmannarevisor för följande bolag:

-     Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980
- Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907

__________

Expedieras till: Bokab, Kommunrevisionen
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Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida  1 (7) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige – Omedelbar justering §§ 38, 40 Sammanträdesdatum 2022-04-07 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-04-07 

Datum då anslag tas 
ner 2022-04-29 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

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

 

Plats och tid Stadshuset plan 2, Sessionssalen klockan 14:00-21:00 
  

Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Johan Holmberg (S) 
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldermark (S)  
 Tomas Emanuelsson (S) Ersätter Nils Carlsson (S) 
 Susanne Jönsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Mats Frisell (S) Ersätter Helen Byström (S) 
 Lennart Martinsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Anders Holmensköld (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Björn Hernius (M) Ersätter Gustav Mueller (M) 
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Roberth Österman (M) Ersätter Bella Banehag (M) 
 Simon Pasula (M) Ersätter Peter Harrysson (M) 
 Victoria Dahlqvist (SD) Vice ordförande 
 Morgan Carlsson (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter Robert Kinhult (-) 
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  



189/22 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab - KS2022/2215-1 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab : 7. protokoll-kommunfullmaktige-2022-04-07-omedelbar-justering-p-40

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida 2 (7) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 Leif Hasselgren (UP) Ersätter Martin Högstedt (UP) 
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Ancy Wahlgren (UP) 
 Ewa Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (-)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersätter Matilda Jansson (L) 
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Hans Torwald (C)  
 Johanna Salekärr (KD) Ersätter Gun-Marie Daun (KD) 
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Lennart Wennerblom (MP)  
 Erik Andreasson (V)  
 Kenneth Gustafsson (V)  
 Knut Nordin (V)  
   

 
Ersättare Britta Malmberg (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Henrik Rudolvsson (L)  
 Kenneth Frii (C)  
 Henry Larsson (V)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 38, 40 
 Oskar Ivarsson Omedelbar justering 
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Pia Gillerstedt (S)  
   
   
   
 Elisabeth Mattsson (L)  

 
Ej närvarande Johan Holmberg (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Helen Byström (S)  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida 3 (7) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 Gustav Mueller (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Robert Kinhult (-)  
 Göran Södersved (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Heine Nielsen (-)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Matilda Jansson (L)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christine Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Lottie Lord (MP)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Anders Johansson (C)  
 Anders Persson (KD)  
 Martin Nestorsson (V)  
 Mikael Lunneblad (MP)  
 Erik Zinn (MP)  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida 4 (7) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag (Dnr KS2022/0453) ................. 5 
Avsägelse från uppdrag som ordförande i Bohus Räddningstjänstförbunds styrelse - Susanne Jönsson (S) 
(Dnr KS2022/0727) ....................................................................................................................................................... 7 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida 5 (7) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 38/2022 

Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och 
dotterdotterbolag (Dnr KS2022/0453) 

Sammanfattning 

15 april 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut om att godkänna Bokabs 
anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte att genomföra försäljning av 
fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade fastighetsförsäljningar (§55/2021 Dnr 
KS2021/0328). 
 
Bohusläns Förvaltning AB (Bofab) har efter kommunfullmäktiges beslut bildats som 
dotterbolag till Bokab. I sin tur har 7 avyttringsolag bildats under Bofab som dotterdotterbolag 
till Bokab. 
 
Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets 
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna 
bolagsordning för de kommunala bolagen. Även om dotterdotterbolagen är avyttringsbolag, 
ämnade att säljas, behövs bolagsordning antas. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningar för: 
 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980 
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907 

2. Ombuden i berörda bolagsstämmor uppdras att fatta beslut i enlighet med punkt 1. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

 
Förslag till beslut har tillstyrkts av moderbolaget AB Kongahälla.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag 
Bilaga Bolagsordning för Bohusläns Förvaltning AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB 
Bilaga Bolagsordning för Solbräcke Kullen AB 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Bilaga Protokoll ABK 9 mars 2022 - signerat 
Bilaga Bokab - Fråga om bolagsordning och lekmannarevisor dotterbolag 
Bilaga Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag (Dnr KS2021-0328) 
Bilaga Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021-0006) KF 
Bilaga Val - anhållan om styrelse i dotterbolag (Dnr KS2021-1138) 
Bilaga Protokollsutdrag - Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och 
dotterdotterbolag - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningar för: 
 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980 
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907 

2. Ombuden i berörda bolagsstämmor uppdras att fatta beslut i enlighet med punkt 1. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

__________ 
 
Expedieras till: Bokab 
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Protokoll 7, extra styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum 2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Stadshuset, Ytterbyvägen 2, plan 3C  
Tid Onsdagen den 2 november 2022, klockan 08:00 – 08:30 

 
 
Beslutande  Miguel Odhner Ordförande  
 Anders Holmensköld 1:e vice ordförande  
 Matilda Jansson  2:e vice ordförande 
 Fredrik Gullbrantz   
 Lennart Kristiansson   
 Thomas Loong  
   

 
Ej närvarande Michael Karlsson  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf §§ 53 - 62 
 Karolina Lovric Protokollet justeras omedelbart 
   

Ordförande   
 Miguel Odhner  
   

Justerande   
 Matilda Jansson  

 
 
 
 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson Ekonomichef AB Kongahälla 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Odhner (2 nov 2022 08:50 GMT+1)
Miguel Odhner

Matilda Jansson (2 nov 2022 13:10 GMT+1)

Karolina Lovric (2 nov 2022 13:10 GMT+1)
Karolina Lovric
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§53 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  
 

§54 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Inga tillkommande eller utgående ärenden.  
 
Notering görs att rubrikerna för §§ 8-9 har blivit dubbletter 
och korrekt titel för ärendena §§ 8-9 noteras.  
 
Dagordningen fastställs. 
 

§55 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och 
lägger det till handlingarna.  
 

§56 VD:s rapport Haleh Lindqvist, VD, går igenom aktuell information i 
kommunkoncernen:  

• Mycket intensivt arbete med följande: 
o T2-rapport är färdigställd 
o Verksamhetsplan för 2023 håller på och tas fram 

utifrån nya majoritetens direktiv  
o Budget för 2023 håller på arbetas farm utifrån nya 

ekonomiska förutsättningar 
o Lokalresursplan håller på att färdigställas 
o Investeringsbudget för 2023 håller på att arbetas 

fram utifrån nya ekonomiska förutsättningar 
o Affärsplan för AB Kongahälla håller på att arbetas 

fram 
o Verksamhetsplan för AB Kongahälla 2023 håller på 

att arbetas fram  
 

Styrelsen antecknar informationen.  
 

§57 Bildande av två nya 
dotterbolag till Kungälv 
Energi AB (Dnr 
ABK2022/0011) 
 
 

Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv 
och Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom 
EU- Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02). I 
korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling 
av elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar 
Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag bland 
annat har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i 
samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 
att renodla verksamheten.  
 

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig 
bolagsstruktur behöver Kungälv Energi-koncernen två nya 
dotterbolag. Bolagen behöver av skattetekniska skäl finnas 
och ägas av Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 
2023 kommer Kungälv Energis VD att arbeta fram förslag 
på bolagsstruktur samt organisation och presentera denna 
för bolagets styrelse som i sin tur informerar styrelsen i AB 
Kongahälla. 
Bolagets revisorer har som en alternativ lösning lyft fram att 
bilda ett till två nya dotterbolag. Bolagen måste ägas per 
2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under år 2023. 
Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag 
per 2022-12-31 utan kan flyttas över under 2023. 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
Styrelsen är överens om att beslutet ska förtydligas med att 
det är två nya dotterbolag som bildas. Ändringen görs i 
tjänsteskrivelsen samt beslut.  
 
Styrelsen beslutar att: 
 
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Reviderat ägardirektiv beslutas enligt förslag.  
4. Ombud vid bolagsstämma i Kungälv Energi AB 

ges i instruktion att besluta om att anta 
bolagsordning samt fastställa ägardirektiv i 
enlighet med punkterna 1-3 ovan.  

 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för 
att fatta beslut med anledning av ovanstående.  
 

§58 Bildande av två nya 
dotterbolag till Bokab 
(Dnr ABK2022/0012) 

Bokab har inkommit med förfrågan om att bilda två nya 
avyttringsbolag i syfte att genomföra försäljning av 
fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar, i likhet med tidigare beslut 
(KF§55/2021 Dnr KS2021/0328). Dessa är Solbräcke 
Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB och kommer att 

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

ligga under dotterbolaget Bohusläns Förvaltning AB 
(Bofab).   
 
Den 18 oktober fattade Bokabs styrelse följande beslut:  
a) Styrelsen beslutar föreslå till KF att få bilda två nya 
försäljningsbolag: Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo 
Västerhöjd 120 AB. 
b) Styrelsen beslutar föreslå till KF att Styrelse i bägge 
bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag enligt 
följande: Till ledamot för de nybildade dotterbolagen 
Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB utse 
Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes Hellström, 
försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman 
tecknas av ledamot och suppleant jämte Bokabs 
Ordförande Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening. 
(Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för gamla bolag). 
c) Styrelsen beslutar föreslå till KF att bifogade 
bolagsordningar beslutas lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag.(se bifogade bolagsordningar för nya 
bolag samt protokoll 2022-04-07 för gamla). 
d) Styrelsen beslutar föreslå till KF om att lekmannarevisor 
tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag. 
(Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor) 
 
Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av 
kommunala angelägenheter. Detta styr vad som kan 
hanteras av kommunala bolag: 
2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag 
där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 
 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller 
handelsbolag där kommunen eller regionen bestämmer 
tillsammans med någon annan. Lag (2019:835). 
 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
 
Styrelsen är överens om att beslutet ska förtydligas med att 
det är två nya dotterbolag som bildas. Ändringen görs i 
tjänsteskrivelsen samt beslut. Vidare görs ett förtydligande i 
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

tjänsteskrivelsens titel om att bolagen som bildas är 
dotterbolag, i likhet med tidigare beslut.  
 
Styrelsen beslutar att: 
 
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Ombud vid bolagsstämma ges i instruktion att 

besluta om att anta bolagsordning samt fastställa 
ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-2 ovan.  

 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för 
att fatta beslut med anledning av ovanstående.  
 

§59 Beslut om att utse 
arkivredogörare för 
Aktiebolaget Kongahälla 
(Dnr ABK2022/0009) 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för 
att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Med myndighet avses i 
reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Hos varje myndighet ska finnas en arkivansvarig samt en 
eller flera arkivredogörare för fullgörande av 
arkivuppgifterna hos myndigheten. Dessa funktioner utses 
genom formella beslut hos myndigheten.  
 
Då bolaget bildades 1 december 2021 och arbetet med 
arkiv och tillhörande styrande startades upp, utsågs endast 
arkivansvarig som ett första steg.  
 
Arkivredogörare svarar för tillsynen och vården av den egna 
myndighetens, alternativt del av myndighetens, handlingar. 
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens 
kontaktpersoner i arkivfrågor. 
 
Styrelsen beslutar att: 

1. Styrelsesekreterare för AB Kongahälla utses 
till arkivredogörare för bolaget.  
2.Beslutet gäller omedelbart från och med att 
protokollet är justerat. 
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§60 Antagande av 
dokumenthanteringsplan 
och arkivbeskrivning 
(Dnr ABK2022/0008) 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för 
att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Med myndighet avses i 
reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en 
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av 
vad myndigheten har för verksamhet, hur myndigheten 
hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är 
organiserad. Beskrivningen är ett viktigt komplement till 
dokumenthanteringsplanen, då den underlättar 
användningen av arkivet och därmed återsökningen av 
myndighetens allmänna handlingar. 

 
En dokumenthanteringsplan ska kontinuerligt revideras. 
Beslut om eventuella ändringar och tillägg fattas av AB 
Kongahällas styrelse efter samråd med arkivmyndigheten 
(Kommunstyrelsen). Arkivmyndigheten får tillexempel 
besluta om hur handlingar som tillhör bolaget förvaras och 
arkiveras. 
 

Styrelsen beslutar att: 
1. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för 

AB Kongahälla antas enligt förslag.  
2. Beslutet gäller under förutsättning att Kungälv 

kommuns kommunstyrelse godkänner 
dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för 
AB Kongahälla.   
 

§61 Övrigt  Nästa styrelsemöte är den 7 december.  
 

§62 Mötet avslutas  
 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr
SMN2022/0034-3)

Sammanfattning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska
Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de
gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från
dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än
tre månader.

Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i verkställighet
och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av besluten avser män. 16 av
besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut om kontaktperson. Av 52
inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som verkställda, sju beslut som
avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 ej verkställda besluten fanns
det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 12 beslut har personerna blivit
erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas plats. Besluten avser fyra beslut om
bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem beslut om bostad med särskild service (SoL)
och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och referensboende.

Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut om
bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till Förvaltningsrätten
om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts
till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Juridisk bedömning

Enligt 28 f § LSS och 16 kap 6 f § SoL ska nämnden kvartalsvis redovisa till tillsynsmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om insatser enligt 9 § LSS och bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Samtidigt rapporteras även
de beslut från förra redovisningstillfället som har blivit verkställda eller har avslutats av annan
anledning. Även avbrott i insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska rapporteras i de fall insatsen
eller biståndet inte har återupptagits inom tre månader.

Enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 § h LSS ska nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över
hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1§ och 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut och de beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer
av bistånd och insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Statistikrapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Förvaltningens bedömning är att nämnden har fullgjort sin rapporteringsskyldighet till IVO enligt
SoL och LSS avseende ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet. En statistikrapport har
tagits fram och överlämnas av nämnden till Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige.
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Förvaltningens bedömning

Bakgrund
I förarbetet till införandet av rapporteringsskyldigheten i LSS, (prop. 2007/08:43) och i SoL (prop. 
2005/06:115) anges att rapporteringsskyldigheten syftar till att stärka rättssäkerheten för personer 
som beviljats bistånd eller insatser enligt nämnda lagar och att förbättra förutsättningarna för en 
intern och extern uppföljning av beslutade insatser. Anledningen till att även revisorerna skulle ta 
del av rapporteringen var att de kommunala revisorerna skulle ges vidgade möjligheter att granska 
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild avseende hur socialnämnderna verkställer 
egna gynnande beslut.

Rapportering 
Sociala myndighetsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
och insats enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. För varje 
beslut ska nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd eller insats som beviljats samt skäl 
för dröjsmålet. Även avbrott i verkställighet av insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska 
rapporteras i de fall där insatsen eller biståndet inte har återupptagits inom tre månader. 
Rapporteringen till IVO gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Rapporteringsskyldigheten gäller till dess 
att beslutet har verkställts eller avslutats av annan anledning. En annan anledning kan vara att en 
person återtar sin ansökan eller att behovet inte längre kvarstår. Ett beslut räknas som verkställt 
fram till dess att brukaren får tillgång till insatsen. Om en person tackar nej till ett erbjudande 
kvarstår i regel rapporteringsskyldigheten då beslutet inte är att betrakta som verkställt.

Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Vid rapporteringen ska nämnden ange varför 
verkställighet avbrutits eller vilka skäl det finns för att verkställan dröjer. De tre huvudsakliga skälen 
till dröjsmål utgår från var skälet finns 1) hos kommunen, 2) utanför kommunen och 3) hos den 
enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl finns sedan flera orsaker. Endast ett huvudsakligt skäl 
och en orsak kan anges vid varje rapporteringstillfälle. 

Yttranden till IVO 
Om kommunen inte har verkställt ett beslut inom skälig tid får kommunen möjlighet att yttra sig. IVO 
granskar vad som har gjorts för att verkställa beslutet, om den enskilde tackat nej till ett godtagbart 
erbjudande och om det finns andra omständigheter som kan påverka verkställigheten av ärendet. 
Information som IVO använder för att bedöma om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på sin 
insats är skälen till dröjsmålet, vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen, hur kommunen 
har arbetat med att verkställa beslutet, vilka eventuella insatser som kommunen erbjudit under 
väntetiden, hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid och 
kommunens beräknade kostnader för den beviljade insatsen.

Särskild avgift om beslut inte verkställs inom skälig tid 
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan åläggas att 
betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Om IVO bedömer att den enskilde 
har fått vänta oskäligt länge på att kommunen verkställt ett beslut kan IVO ansöka om utdömande 
av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. Avgiften som kommunen kan få betala är som lägst 10 
000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är beroende av hur lång tid ärendet ej har 
kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. Omständigheter som kan påverka avgiftens 
storlek är exempelvis om andra insatser satts in för att kompensera den fördröjda insatsen och hur 
kommunen påverkas ekonomiskt genom att inte verkställa insatsen. Avgiften tillfaller staten. 

Rapportering kvartal 2
Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i verkställighet 
och 52 ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av besluten avser män. 16 av 
besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut om kontaktperson. Av 52 
inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som verkställda, sju beslut som 
avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 kvarvarande ej verkställda 
besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 12 beslut har 
personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. I de resterande 12 beslut saknas plats. Besluten 
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avser fyra beslut om bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem beslut om bostad med 
särskild service (SoL) och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och referensboende

Fördelning av ej verkställda beslut/avbrott per område:
- Inom funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS) rapporterades ett 

avbrott i verkställighet avseende kontaktperson där den enskilde i samband med byte av 
kontaktperson tackade nej i avvaktan på kontaktperson med specifik kompetens. Av fem ej 
verkställda beslut avser ett förhandsbesked om daglig verksamhet med annat skäl till dröjsmål 
då den enskilde ännu inte har flyttat till kommunen och fyra beslut bostad för vuxna i form av 
servicebostad för vilka det saknas plats i form av lämpliga lägenheter. 

- Inom SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (SoL) 
rapporterades fem beslut som ej verkställda avseende socialpsykiatri, bostad (bostad med 
särskild service) och funktionshinderomsorg, (bostad med särskild service). I samtliga fem 
beslut saknas plats i form av lämplig lägenhet utifrån behov. Behovet är lägenheter med 
specifik geografisk lokalisering och lägenheter som är anpassade till fysiska funktionshinder.

- Inom SoL IFO, individ – och familjeomsorg (SoL) rapporterades tre beslut som ej verkställda 
varav två beslut om socialt kontrakt och ett beslut om tränings- och referensboende. Orsak till 
dröjsmål är att det saknas plats i form av lämpliga lägenheter. Behovet är lägenheter med 
specifik geografisk lokalisering.

- Inom SoL ÄO, Äldreomsorg (SoL) rapporterades 16 beslut som ej verkställda varav ett beslut 
för hemtjänst där den enskilde har särskilda önskemål om uppstart och två beslut för 
dagverksamhet där den enskilde i ett av besluten varit okontaktbar och ett beslut där den 
enskilde haft särskilda önskemål om uppstartsdatum. I resterande 13 beslut avseende särskilt 
boende har de enskilda i 12 av besluten tackat nej till erbjuden plats och i ett beslut haft 
särskilda önskemål avseende extern utförare. 

Förvaltningen bedömer att statistikrapporten (se bilaga 1) utgör underlag för planering och 
granskning.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör det strategiska målet trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. Ett 
resultatmål kopplat till det strategiska målet är ökad behovstäckning inom äldreomsorgen. 
Tolkningen av resultatmålet handlar om att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former 
av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att utbudet och behoven kan matchas i 
enlighet med lagen.

Förvaltningen kommer att använda statistikrapporten som en del av underlaget för planering av 
olika former av boenden och till den långsiktiga planeringen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 hälsa och välbefinnande där god hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. 

Ärendet berör mål 10 minskad ojämlikhet. Staten har huvudansvar för att främja jämlikhet i 
samhället eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger 
på principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller 
trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser 
och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. 

Ärendet berör mål 11 hållbara städer och samhällen och rättighetsperspektivet utifrån rätten till 
bostad uttryckt i grundlag (Regeringsformen 1 kap. 2§). 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Rapporteringen av ej verkställda beslut är lagstyrd och utförs i enlighet med gällande lagstiftning 
och de instruktioner som IVO meddelar.

I Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020–2022 ingår riktlinjer för bostadsbyggande 
2020–2022. Programmet utgör underlag för planering och genomförande av nya bostäder och 
programmet påverkar därmed bland annat kommunens befolkningsprognos samt lokalbehovs-, 
investerings-, och produktionsplan. Programmet har en relation till program för Social hållbarhet. 

I policy Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning finns riktlinjer för att öka kunskapen och 
förändra attityder kring äldres boende, möjliggör byggandet av ändamålsenliga bostäder och att få 
äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv. Policyn avgränsas till bostäder för seniorer på 
den ordinarie bostadsmarknaden och berör inte särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
För att få rätt till bistånd enligt SoL krävs att den som söker inte själv kan tillgodose sina behov eller 
få dem tillgodosedda på annat sätt. I SoL finns inga begränsningar avseende vad en person kan 
ansöka om för typ av bistånd. Det som avgör om biståndet ska beviljas är den enskildes behov. 
Utöver stöd i den dagliga livsföringen kan en person behöva olika typer av stöd utifrån exempelvis 
missbruk, ekonomi eller våld. Genom biståndet tillförsäkras den enskilde en skälig levnadsnivå och 
får det stöd som behövs för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Syftet 
med LSS och insatserna är att de personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnads-
villkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska få det stöd och hjälp de behöver i sitt 
dagliga liv och även kunna påverka vilket stöd och service som de får.

Förvaltningens bedömning är att utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv så ska beslut om 
insats eller bistånd verkställas inom skälig tid. I de fall det finns brist på resurser ska den enskildes 
behov tillgodoses på annat sätt vilket förvaltningen bedömer har skett. 
 

Ekonomisk bedömning
Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut om 
bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till Förvaltningsrätten 
om att Kungälvs kommun utdöms en särskild avgift. 

Förslag till Kommunfullmäktige
Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till protokollet.

Lena Arnfelt Peter Almgren
Sektorchef Trygghet och stöd Verksamhetschef Myndighet

Expedieras till: 
Kommunrevisionen

För kännedom till:
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Bilaga 1

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-07Statistikrapport – ej verkställda beslut kvartal 2, 2022

Enligt 16 kap. 6 f § SoL och 28 f § LSS är nämnden skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Kommunrevisorerna
de gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dag för beslut. Nämnden är också skyldig att till IVO och
Kommunrevisorerna rapportera de gynnande nämndbeslut som ej har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts. Nämnden ska vidare enligt 16 kap. 6 h§ SoL och 28 h§ lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande
beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader.

Rapportering till IVO ska ske en gång per kvartal. IVO fastställer inrapporteringsperioder för varje år. Statistikrapporten avser kvartal 2, 2022,
inrapporteringsperiod: 1 juli – 31 augusti, 2022.

Bistånd/insats Verkställda
beslut

Avslutade utan
verkställan

Avbrott i
verkställighet

Ej verkställda
beslut

Summa
Individ-
rapporter

Ärenden
äldre än
ett år*

Man Kvinna

LSS Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson, 9 § 4
LSS

1 1 1

Korttidsvistelse i form av
korttidshem, 9 § 6 LSS

1 1 1

Boende barn och
ungdomar, 9 § 8 LSS

1 1 1

Bostad vuxna, 9 § 9 LSS 2 4 6 3 2 4
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Sid 2 (3)
Datum: 2022-11-07

Bilaga 1

Sid 2 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-07Daglig verksamhet, 9 §

10 LSS
1 1 2 1 1 1

SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL)

Socialpsykiatri, bostad 1 5 6 2 4 2

SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)

Missbruks- och
beroendevård, bostad

1 1 1

Socialpsykiatri, bostad 1 1 1

Socialt boende 1 1 2 2

SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL)

Hemtjänst 1 1 1

Dagverksamhet 1 2 3 2 1

Särskilt boende 12 3 13 28 10 6 22

Summering
Verkställda

beslut

Avslutade utan

verkställan

Avbrott i

verkställighet

Ej verkställda

beslut

Summa

individ-

rapporter

Ärenden

äldre än

ett år*

Man Kvinna

Totalt 16 7 1 29 53 16 22 31

* Gynnande beslut som ej verkställts efter två år rapporteras ej.
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Sid 3 (3)
Datum: 2022-11-07

Bilaga 1

Sid 3 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-07Kommentarer:

LSS funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning
Antal avbrott i verkställighet: ett beslut avseende kontaktperson där den enskilde i samband med byte av kontaktperson tackat nej i avvaktan på
kontaktperson som har en specifik kompetens.
Antal kvarvarande ej verkställda beslut: fem beslut, varav:
- ett beslut har  annat skäl och avser förhandsbesked för daglig verksamhet där den enskilde ännu inte flyttat till Kungälv.
- fyra beslut för bostad för vuxna i form av servicebostad (BmSS) där det  saknas plats i form av lämpliga lägenheter utifrån behov.

SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL)
Antal kvarvarande ej verkställda beslut: fem beslut varav:
- fyra beslut avseende socialpsykiatri, bostad (BmSS) och ett beslut för funktionshinderomsorg, bostad. I samtliga fem beslut saknas plats i

form av lämplig lägenhet utifrån behov.

SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Antal kvarvarande ej verkställda beslut: tre beslut, varav:
- Två beslut om socialt kontrakt och ett beslut om tränings- och referensboende. I samtliga tre beslut saknas plats  i form av lämpliga

lägenheter utifrån behov.

SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Antal kvarvarande ej verkställda beslut: 16, varav:
- Ett beslut om hemtjänst där den enskilde har särskilda önskemål om uppstart.
- Två beslut om dagverksamhet där det i ett av besluten inte har varit möjligt att komma i kontakt med den enskilde och ett beslut där den

enskilde önskat ett specifikt uppstartsdatum.
- 13 beslut om särskilt boende där de enskilda i 12 beslut tackat nej till erbjuden lägenhet och ett beslut där den enskilde har särskilda

önskemål avseende extern utförare.

Sammantaget rapporterades 53 individrapporter till IVO varav en rapport var för avbrott i verkställighet, 16 beslut var verkställda, sju beslut var
avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 ej verkställda besluten fanns det i fem beslut  annat skäl till dröjsmål med
verkställan, 12 beslut där de enskilda tackat nej och i de resterande 12 besluten saknas plats. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av besluten
män. 16 beslut är äldre än ett år.
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Bilaga till ej verkställda beslut  

 

Sid 1 (1) 
Datum: 2022-10-27 

 
 
Sid 1 (1) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-10-27 

 
 

Utdrag ur Lokalförsörjningsplan 
 

Planering för utbyggnation av bostad med särskild service enligt 
LSS 
 
 
 
 

År Område LSS Grupp  Antal platser 
2024 Kungälv/Ytterby-området 

(Nordtag) 
För målgruppen i 
behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser. Blir ej 
ren volymökning pga. 
omflyttning från bostäder med 
dålig tillgänglighet för personer 
med stora omvårdnadsbehov. 
(Omflyttning ger lediga platser 
på befintliga gruppboenden) 

2025 Kungälv-Ytterbyområdet För målgruppen i 
behov av 
servicebostad 

Servicebostad om 10 platser.  

2025 
 

Kungälv/Ytterbyområdet För målgruppen i 
behov av 
servicebostad  

Servicebostad 10 
platser.  Verkställa ur kön och 
omflyttning av befintliga. 
(Behov finns att ersätta ett 
antal servicebostäder som 
pga. myndighetskrav brand-
klassning BBR 5b behöver 
fasas ut.)  

2026 Kungälv-Ytterbyområdet För målgruppen i 
behov av 
servicebostad  

Servicebostad 10 
platser.  Verkställa ur kön och 
omflyttning av befintliga. 
(Behov finns att ersätta ett 
antal servicebostäder som 
pga. myndighetskrav brand-
klassning BBR 5b behöver 
fasas ut.) 

2026 Kungälv  För målgruppen i 
behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser, behov 
finns att bygga för personer 
med stora omvårdnadsbehov. 

2026 Kungälv För målgruppen i 
behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-09
Sida 18 (20)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 96/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr SMN2022/0034)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader.  

Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i 
verkställighet och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av 
besluten avser män. 16 av besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut 
om kontaktperson. Av 52 inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som 
verkställda, sju beslut som avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 
ej verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 
12 beslut har personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas 
plats. Besluten avser fyra beslut om bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem 
beslut om bostad med särskild service (SoL) och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och 
referensboende. 

Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut 
om bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till 
Förvaltningsrätten om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
Bilaga Statistikrapport kvartal 2 2022
Bilaga PM underlag Bostäder LSS

Förslag till Kommunfullmäktige

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till: 
Kommunrevisionen

För kännedom till:
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD
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§ 96/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr SMN2022/0034)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader.  

Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i 
verkställighet och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av 
besluten avser män. 16 av besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut 
om kontaktperson. Av 52 inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som 
verkställda, sju beslut som avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 
ej verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 
12 beslut har personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas 
plats. Besluten avser fyra beslut om bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem 
beslut om bostad med särskild service (SoL) och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och 
referensboende. 

Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut 
om bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till 
Förvaltningsrätten om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
Bilaga Statistikrapport kvartal 2 2022
Bilaga PM underlag Bostäder LSS

Förslag till Kommunfullmäktige

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till: 
Kommunrevisionen

För kännedom till:
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§ 614/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr SMN2022/0034)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader.  

Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i 
verkställighet och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av 
besluten avser män. 16 av besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut 
om kontaktperson. Av 52 inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som 
verkställda, sju beslut som avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 
ej verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 
12 beslut har personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas 
plats. Besluten avser fyra beslut om bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem 
beslut om bostad med särskild service (SoL) och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och 
referensboende. 

Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut 
om bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till 
Förvaltningsrätten om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
Bilaga Statistikrapport kvartal 2 2022

Förslag till Kommunfullmäktige

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till: 
Kommunrevisionen

För kännedom till:
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
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www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-14

Handläggarens namn
Karolina Lovric

2022-11-02

Revidering av förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund
(BORF) (Dnr KS2020/1469-6)

Sammanfattning

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserat i ett kommunalförbund, Bohus
räddningstjänstförbund, för att ta hand om de uppgifter som vilar på en kommun enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om
räddningstjänst, säkerhet och beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och förväntningar enligt
gällande lagar.

Med anledning av ägarkommunernas beslut, (Dnr KS2022/1348, 2022-08-17 KS§189/2022), om att
lämna in en intresseanmälan för medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg, har behovet av en ändring i nuvarande förbundsordning uppmärksammats.

Den 1 november 2022 fattade kommunstyrelsen i Ale kommun beslut om att föreslå Ale kommuns
kommunfullmäktige att anta följande revidering av 7 § tredje stycket första meningen i
förbundsordningen för Bohus räddningstjänstförbund:

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige för en mandattid om sex månader med möjlig förlängning sex
månader i taget.

Förvaltningen föreslår därmed att Bohusläns räddningstjänstförbunds förbundsordning revideras
enligt följande, för att skapa planeringsförutsättningar inom ramen för ansökningsprocessen:

7 § 3 stycket första meningen  "Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och
med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet"  ersätts
med "Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige för en mandattid en mandattid om sex månader med möjlig förlängning
sex månader i taget.".

Kommunfullmäktige föreslås att:
1. Reviderad förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund antas

enligt förslag.
2. Den nya mandatperioden träder i kraft 2023-01-01.
3. Beslutspunkterna 1 - 2 gäller under förutsättningarna att

kommunfullmäktige i Ale kommun samt Bohus Räddningstjänstförbunds
direktion beslutar detsamma.

Juridisk bedömning

Enligt 3 kap. 7 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommuner för att det finns
räddningstjänst inom kommunen. Vidare ska kommunerna enligt denna bestämmelse ta till vara
möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänst.
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Kommunallagens (2017:725) 9 kapitel § 4 fastställer att den beslutande församlingen väljs för fyra 
år, om inte en kortare mandattid anges i förbundsordningen. 

Förvaltningens bedömning
Enligt lag (2003:778) ansvarar alla kommuner för räddningstjänsten inom kommunen. Med
räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom eller miljö.

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserat i ett kommunalförbund, Bohus 
räddningstjänstförbund, för att ta hand om de uppgifter som vilar på en kommun enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om 
räddningstjänst, säkerhet och beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och förväntningar enligt 
gällande lagar.

Med anledning av ägarkommunernas beslut, (Dnr KS2022/1348, 2022-08-17 KS§189/2022), om att 
lämna in en intresseanmälan för medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, har behovet av en ändring i nuvarande förbundsordning uppmärksammats. 

I nu gällande förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund framgår det att ledamöter och 
ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för en 
mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige 
ägt rum i hela landet. I och med att intresseanmälan om att ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg 
har skickats in, föreslås en revidering av förbundsordningen så att mandattiden ändras så att 
ledamöter och ersättare väljs på en mandatperiod om sex månader med möjlig förlängning sex 
månader i taget.

Kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn, som idag utgör Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund, kommer den 1 januari 2023 att överlämna räddningstjänstverksamheten till 
Räddningstjänsten Storgöteborg. Ansökan skickades in juni 2021 och Kungälvs kommuns 
förvaltning bedömer att det är sannolikt att en liknande tidsplan kan komma att gälla för BORF.

Den 1 november 2022 fattade kommunstyrelsen i Ale kommun beslut om att föreslå Ale kommuns 
kommunfullmäktige att anta följande revidering av 7 § tredje stycket första meningen i 
förbundsordningen för Bohus räddningstjänstförbund:

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige för en mandattid om sex månader med möjlig förlängning sex 
månader i taget.

Kungälvs kommuns förvaltning föreslår därmed att Bohusläns räddningstjänstförbunds 
förbundsordning revideras enligt följande, för att skapa planeringsförutsättningar inom ramen för 
ansökningsprocessen: 

 7 § 3 stycket första meningen "Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och 
med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet" ersätts 
med "Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige för en mandattid en mandattid om sex månader med möjlig förlängning 
sex månader i taget.".

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berörs av kommunfullmäktiges strategiska mål, 5. Att medborgare och näringsliv ska
känna ett ökat förtroende för kommunen.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till Agenda 2030:s delmål 16.6 om att bygga effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Utöver Bohusläns räddningstjänstförbunds förbundsordning bedöms inga andra styrande dokument 
beröras. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Utifrån medborgar- och brukarperspektivet bedöms inte revidering av förbundsordning ha en 
påverkan.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Revidering av Bohusläns räddningstjänstförbunds förbundsordning har ingen påverkan på 
förbundets medarbetare. 

Ekonomisk bedömning
Ärendet om revidering av Bohusläns räddningstjänstförbunds förbundsordning har ingen 
ekonomisk påverkan. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund antas enligt 

förslag.
2. Den nya mandatperioden träder i kraft 2023-01-01.
3. Beslutspunkterna 1 - 2 gäller under förutsättningarna att kommunfullmäktige i Ale 

kommun samt Bohus Räddningstjänstförbunds direktion beslutar detsamma.

Haleh Lindqvist 
kommundirektör

Expedieras till: För vidare hantering:
Bohus Räddningstjänstförbunds förbundsdirektion 

För kännedom till: Ale kommun, kommunchef i Ale
Räddningstjänsten Storgöteborg
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§ 1 Bakgrund och namn

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett kommunalförbund. 
Kommunalförbundets namn är Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), nedan kallat 
förbundet och har sitt säte i Kungälv.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Ale och Kungälvskommuner, nedan kallade 
förbundsmedlemmarna.

§ 3 Ändamål

Bastjänster

Förbundet ansvarar för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja:

 De skyldigheter som vilar på kommunerna enligt förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor (FSO)

 De skyldigheter som vilar på kommunerna om tillsyn och tillståndsgivning enligt lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsynen ges förbundet rätt att 
tillämpa den taxa som gäller i respektive kommun.

 De skyldigheter som vilar på kommunerna enligt lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer

 Att enligt punkt ett ovan (FSO) fullgöra skyldigheter om kommunernas plan för 
räddningsinsatser enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundet utför utbildning i brandskydd och hjärt- och lungräddning för 
förbundsmedlemmarnas personal.
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Förbundet ingår i förbundsmedlemmarnas krisorganisationer. 

Förbundets roll i samhällsutvecklingen

 Förbundet ska bidra till och svara upp till den samhällsutveckling som 
medlemskommunerna har och dimensioneras så optimalt som möjligt över tid. Det 
innebär att förbundet deltar i planeringen av förbundsmedlemmarnas utveckling 
och i samverkan föreslår lämpliga organisationsanpassningar med god 
framförhållning.

Förbundet biträder förbundsmedlemmarna med kompetens kring brand och säkerhet inom 
följande verksamhetsområden och utifrån respektive kommuns behov:

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

 Samhällsbyggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900)

 Remissärenden enligt miljöbalken samt enligt 8 kap 2 § (2010:1622) för servering av 
alkoholdrycker

 Förbundsmedlemmarnas POSOM-verksamhet.

 Social hållbarhet

§ 4 Särskilda uppgifter

I förbundets uppdrag ingår utöver ovan nämnda bastjänster, rätten att utföra andra uppgifter 
som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet 
hos förbundsmedlemmarna och som reglerats i avtal såsom räddningstjänstavtal med annan 
kommun eller med statlig myndighet.

Förbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om utvecklingsprojekt 
och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter i § 3.

Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden och i den 
omfattning som förbundsmedlemmarna kommer överens om.

§ 5 Personuppgiftsansvar

Förbundet är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för behandlingen av 
personuppgifter inom förbundets ansvarsområde.
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§ 6 Avgränsningar

Ytterligare uppdrag kan inte åläggas förbundet utan godkännande av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige.

§ 7 Förbundsdirektion

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som även är förbundsstyrelse. 
Förbundsdirektionen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § LSO fullgör uppgifter enligt denna 
lag. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Förbundsdirektionens 
verksamhet regleras i reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

Förbundsdirektionen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Ale och Kungälvs 
kommuner väljer vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt utser ordförande 
respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mellan 
förbundsmedlemmarna i tvåårsintervaller. 

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 
det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Ledamöter och ersättare i 
förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för en mandattid 
om sex månader med möjlig förlängning sex månader i taget. I fråga om valbarhet och sättet 
att utse ledamöter och ersättare skall 9 kap 3 § och 9 kap 8 § 1st kommunallagen (2017:725) 
tillämpas.

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid proportionellt val 
inträder istället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lag (1992:339) om proportionellt 
valsätt.

För samtliga beslut krävs enkel majoritet, samt att minst tre (3) ledamöter är närvarande vid 
varje sammanträde. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundsdirektionen företräder förbundet med rätt att ingå erforderliga avtal.

§ 8 Revisorer

Förbundet ska ha två (2) revisorer, en vald kommunrevisor från vardera förbundsmedlemmen. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen.
Revisorernas verksamhet regleras i reglemente. Budget för revisionen fastställs av 
förbundsmedlemmarna.

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas 
berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas 
kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
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§ 9 Organisation
Direktionen ska utse en förbundschef som kan vara tillika räddningschef. Tillsättande, och 
avveckling av förbundschef med aktuella villkor ska ske i dialog med förbundsmedlemmarna.

Specialistfunktioner inom bl.a. fastighetsförvaltning, ekonomi, personal, juridik och 
upphandling m.m. tillhandahålls av förbundsmedlemmarna enligt särskilt avtal.

§ 10 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla. Kungälvs kommuns anslagstavla är 
förbundets anslagstavla. Alla kungörelser ska dessutom publiceras på förbundets hemsida.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
anslagstavla och för kännedom på förbundsmedlemmarnas anslagstavlor samt i lokal 
dagspress.

§ 11 Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och 
verksamhet

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, beslut av principiell/strategisk betydelse, större 
investeringar, större ändringar av verksamheten eller annat av större vikt ska samråd ske med 
förbundsmedlemmarna. Kostnadsförändringar med anledning av nya större investeringar, 
uppdrag eller annat av principiell karaktär ska antas av medlemmarnas kommunfullmäktige.

Styrelserna i medlemskommunerna ska ha uppsikt över förbundet i enlighet med 6 
kap 1 § kommunallagen. Styrelserna kan lämna råd, anvisningar och förslag till 
åtgärder som bör vidtas. Om dessa inte följs och behov av bindande direktiv 
föreligger kan respektive kommunstyrelse initiera ett ärende i fullmäktige som 
beslutar om direktiv.

Uppsiktsplikten verkställs genom att förbundsdirektionen tertialvis till 
förbundsmedlemmarna överlämnar rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling samt att förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna tre gånger per 
år möts till uppsiktsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och 
budget. Dessa uppföljningsdialoger ska, på förbundsdirektionens initiativ, planeras 
för ett år i taget och sammanställas i mötesanteckningar som översänds till 
medlemskommunerna.

Om förbundet under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden eller andra 
betydelsefulla avvikelser från budgeten ska man till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser 
redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att 
vidtas.
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§ 12 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till respektive medlems ansvar enligt § 16.

Förbundsmedlemmarna har ansvar för att täcka eventuell uppkommen brist i enlighet med 
angiven fördelningsgrund. Motsvarande fördelningsgrund tillämpas vid skifte av tillgångar 
om förbundet skulle upplösas.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken för statlig 
ersättning ska dessa kostnader betalas i sin helhet av den drabbade kommunen. Det är den 
drabbade kommunen som har att söka statlig ersättning för sina kostnader. Förbundet bistår 
drabbad kommun vid ansökan om statlig ersättning för denna kommuns räkning.

Fast egendom så som mark och/eller lokaler ägs och förvaltas av respektive medlem inom 
medlemmens geografiska område. Driftkostnader belastar förbundet.

§ 13 Kostnadstäckning m.m.

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska täckas, i den mån det inte sker på annat sätt, 
genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

Utgångspunkten avseende bastjänsterna är en fördelning utifrån befolkningstalet. 
Fördelningen revideras i samband med fastställande av handlingsprogrammet.

Vid en kraftigt förändrad riskbild kan ovanstående fördelningsprincip bli föremål för 
omförhandling mellan förbundsmedlemmarna.

Förbundets kortsiktiga kreditbehov tillförsäkras av Kungälvs kommun genom koncernkonto.

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln.

Förbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande.

§ 14 Överföring av förbundsbidrag

Förbundsmedlemmarnas förbundsbidrag överförs tertialvis.

§ 15 Planeringsprocess

Förbundsmedlemmarna och förbundsdirektionen möts vart fjärde år, tredje året i 
mandatperioden, till planeringskonferens med följande obligatoriska innehåll:
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 Analys av bokslut – ekonomi, måluppfyllelse och verksamhet – i relation till tidigare 
uppnådda resultat, jämnstora räddningstjänstförbund och förbundsmedlemmarnas 
utveckling och förutsättningar. (se även § 11)

 Förbundsmedlemmarnas planering och bedömning av utvecklingen under den 
kommande fyraårsperioden.

 Förbundsdirektionens planering för nytt handlingsprogram och budget inför kommande 
mandatperiod.

Målsättning med planeringsprocessen är att den ska resultera i beslut om fyraårigt 
handlingsprogram, ettårig budget och fyraårig ekonomisk planeringsperiod.

Direktionen ska under mandatperiodens första år fastställa handlingsprogram för de 
kommande fyra åren för den förebyggande verksamheten ochhandlingsprogram för 
räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

En förutsättning för handlingsprogrammet är att förbundet deltar i planeringen av 
förbundsmedlemmarnas utveckling (§ 3). Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan 
med förbundsmedlemmarna och innan det antas av direktionen ska förbundsmedlemmarna 
yttra sig över förslaget.

Med det fastställda handlingsprogrammet som grund upprättar förbundsdirektionen förslag till 
ettårig budget samt en fyraårig ekonomisk plan för verksamheten. Budgeten ska uttryckas 
dels som finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning dels som 
ekonomisk plan. Större investeringar blir föremål för separata beslut i förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige, enligt förbundsordningens § 11.

Förbundsmedlemmarna ska, efter budgetkonferensen, mötas till dialog för att enas om 
ekonomiska förutsättningar för förbundsdirektionens ekonomiska planering.

§ 16 Budget och ekonomisk styrning

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar 
och enligt de riktlinjer i övrigt som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före 
juni månads utgång.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och den 
kommande fyraårsperioden samt plan för investeringar för den kommande 
femårsperioden.
Förbundsdirektionen ska fastställa budgeten före november månads utgång.

Årsredovisning ska godkännas av förbundsdirektionen och lämnas till 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet enligt respektive 
förbundsmedlems styrmodell.



191/22 Revidering av förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund (BORF) - KS2022/2277-1 Revidering av förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund (BORF) : Förbundsordning Borf 2022 - revidering

Antagen av kommunfullmäktige i Ale, 
Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, 

§ 17 Utträde, likvidation samt upplösning

Förbundet är bildat på obestämd tid. Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet; 
detta innebär att förbundet då träder i likvidation eftersom det endast består av två 
förbundsmedlemmar. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad då 
uppsägning skedde.

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom (tillgångar och skulder) skiftas. 
All egendom där bokfört värde saknas ska värderas av oberoende värderingsman, eller om 
parterna enas om detta, omvandlas till likvida medel. Respektive kommun övertar den 
personal som har sin huvudsakliga tjänstgöring inom respektive kommuns geografiska 
område.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder ska fördelningsgrunden enligt § 16 
tillämpas. Efter skuldbetalning skiftas egendom till bokfört värde eller där bokfört värde 
saknas enligt värdering. I fråga om eventuellt upparbetad pensionsskuld för personal ska 
denna följa med den personal som tillhör respektive kommun.

Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling och i 
syfte att parterna efter ett utträde skall kunna upprätthålla en erforderlig beredskaps- och 
säkerhetsnivå. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att utträde inte försvåras 
förnågon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov.

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin 
helhet med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullföljt ska 
Kungälvs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av 
direktionen får väcka talan om detta mot den andra förbundsmedlemmen inom ett år från det 
då slutredovisningen delgivits.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks 
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd 
ska likvidationen fortsättas.

§ 18 Arkiv

Kungälvs kommun är arkivmyndighet för förbundet och Kungälvs kommuns arkivreglemente 
gäller för förbundet.
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Kungälvs kommuns regler om arkivlokaler omfattar även förbundet.

§ 19 Författningssamling

I tillämpliga delar ska förbundet, inom ramen för sin styrning och verksamhet, följa styrande 
dokument i Kungälvs kommuns författningssamling.

§ 20 Arvoden

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till samtliga ledamöter, ersättare och 
revisorer iförbundsdirektionen utgår enligt de regler som fastställs av arvodesnämnden 
i Kungälvs kommun.

§ 21 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller båda förbundsmedlemmarna, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgörs genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 22 Ändringar i förbundsordningen

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och 
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 23 Ikraftträdande

Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 180 Dnr  KS.2022.619

Revidering av förbundsordning för Bohus 
räddningstjänstförbund (BORF)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar följande revidering av 
7 § tredje stycket första meningen i förbundsordningen för Bohus 
räddningstjänstförbund:

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige för en mandattid om sex månader med möjlig förlängning sex månader 
i taget.

Sammanfattning
Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserat i ett 
kommunalförbund, Bohus räddningstjänstförbund, för att ta hand om de 
uppgifter som vilar på en kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om 
räddningstjänst, säkerhet och beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och 
förväntningar enligt gällande lagar.

Med anledning av ägarkommunernas beslut, 2022-08-23 KS § 23, om att 
lämna in en intresseanmälan för medlemskap i kommunalförbundet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, har behovet av en ändring i nuvarande 
förbundsordning uppmärksammats. 

I nu gällande förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund framgår det 
att ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år 
räknat från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige 
ägt rum i hela landet. I och med kommunens intresseanmälan föreslås en 
revidering av förbundsordningen så att mandattiden ändras så att ledamöter och 
ersättare välj på ett årsbasis.

Av 9 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) framgår det att den beslutande 
församlingen väljs för fyra år, om inte en kortare mandattid anges i 
förbundsordningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-10-31  
Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
För vidare hantering

Kommunchef

För kännedom

Kungälvs kommun
Räddningstjänsten Storgöteborg
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