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 Mats Frisell (S)  
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 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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Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen fastställs 

  Information  

4  Redovisning av delegationsbeslut 

Klockan: 09:00-09:30 

Antecknas 

5  Information från kommundirektören 

- Hallarena vid yttern 

- Feriearbete 

Föredragande: Haleh Lindqvist, Åsa Berglie  

Klockan: 09:30-10:10 

Antecknas 

                       Paus 10:10-10:20  

6  Månadsrapport 

Föredragande: Pia Jakobsson, Ann-Charlott 
Backström 

Klockan: 10:20-10:40 

Antecknas 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

7 KS2021/1880-5 Hävning av marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 
1:3, Liljedal 

Föredragande: Anders Holm 

Klockan: 10:40-10:45 

 

 

 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
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8 KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i 
arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, 
samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och 
försäljning genom marköverlåtelseavtal av 
Kvarter 14 

Föredragande: Haleh Lindqvist 

Klockan: 10:45-11:30 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

9 KS2021/1888-6 Intern Kontrollrapport 2022 

Föredragande: Pia Jakobsson 

Klockan: 11:30-11:45 

Beslut 

10 KS2022/2294-1 Intern kontrollplan 2023 

Föredragande: Pia Jakobsson 

Klockan: 11:45-12:00 

Beslut 

  Lunch 12:00-13:00  

11 KS2022/1866-5 Budget 2023 - Sektorernas verksamhetsplaner 

Föredragande: Anders Holm, Lena Arnfelt, Dennis 
Reinhold 

Klockan: 13:00-13:30 

Antecknas 

12 KS2022/0270-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – 
Uppföljningsrapport 2 

Föredragande: Dennis Reinhold, Amela Filipovic, 
Monica Carhult Karlsson, Catharina Bengtsson¸ Lars-
Gunnar Hermansson, Tanja Tajic Björkman, Niklas 
Delander 
Klockan: 13:30-14:00  

Beslut 

13 KS2019/1003-9 Övertagande av väg 612, Tjuvkil - efter 
återremiss 

Föredragande: Anders Holm 

Klockan 14:00-14:30 

Beslut 

14 KS2013/563-97 Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av 
lokaliseringsalternativ 

Beslut 
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15 KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nr P4853-22, 
KS2014-987 (överklagande av detaljplan) 

Beslut 

16 KS2022/2283-1 Markanvisningsavtal avseende detaljplan för 
handel på del av Gärdet 1:1. 

Beslut 

17 KS2022/0807-2 Riktlinjer för skolplaceringar Beslut 

18 KS2022/1808-1 Barn- och ungdomskulturplan Beslut 

19 KS2022/1623-3 Remiss - samverkansavtal familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter i VGR 

Beslut 

20 KS2021/1943-5 Attestförteckning 2022-3 Beslut 

21 KS2022/2296-1 Fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 
2023 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

22 KS2022/2329-1 Planeringsstrategi Förslag till 
kommunfullmäktige 

23 KS2022/1891 Införande av avgift för användning av 
kommunens elleveranspunkter avsedda för 
fordon och fartyg 

Förslag till 
kommunfullmäktige  

  Övrigt  

24 KS2021/0542-8 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 
oktober 

Antecknas 

25 KS2021/0542-9 Koncerndialog och bolagsinformation - 7 
december 

Antecknas 

26  Rapporter från ledamöter med regionala 
och/eller bolagsuppdrag  

Antecknas 
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Delegerade ärenden 

Instansnr Ärende Titel 
419/22 KS-VR2022/0417-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall från fastigheten Torsby-Tofta 1:8 
420/22 KS2022/2072-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
421/22 KS2022/2073-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
422/22 KS2022/2074-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
423/22 KS2022/2075-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
424/22 KS2022/2076-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
425/22 KS2022/2077-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
426/22 KS2022/2078-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
427/22 KS2022/2079-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
428/22 KS2022/2081-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
429/22 KS2022/2082-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
430/22 KS2022/2083-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
431/22 KS2022/2084-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
432/22 KS2022/2085-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
433/22 KS2022/2086-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
434/22 KS2022/2087-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
435/22 KS2022/2088-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
436/22 KS2022/2089-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
437/22 KS2022/2091-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
438/22 KS2022/2093-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
439/22 KS2022/2094-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
440/22 KS2022/2095-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 



206/22 Redovisning av delegationsbeslut - 2022-513 Redovisning av delegationsbeslut : Delegationsbeslut KS december

Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-12-14 
 
 
 

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Beslut - säkerhetsprövning 
441/22 KS2022/2096-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
442/22 KS2022/2097-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
443/22 KS2022/2098-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
444/22 KS2022/2099-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
445/22 KS2022/2100-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
446/22 KS2022/2101-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
447/22 KS2022/2102-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
448/22 KS2022/2103-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
449/22 KS2022/2104-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
450/22 KS2022/2105-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
451/22 KS2022/2106-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
452/22 KS2022/2107-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
453/22 KS2022/2109-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
454/22 KS2022/2110-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
455/22 KS2022/2111-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
456/22 KS2022/2113-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
457/22 KS2022/2114-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
458/22 KS2022/2116-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
459/22 KS2022/2117-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
460/22 KS2022/2118-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
461/22 KS2022/2119-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
462/22 KS2022/2120-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
463/22 KS2022/2121-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
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Beslut - säkerhetsprövning 
464/22 KS2022/2122-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
465/22 KS-VR2022/0442-2 Delegeringsbeslut - beviljas 
466/22 KS2022/2123-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
467/22 KS2022/2124-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
468/22 KS2022/2125-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
469/22 KS2022/2127-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
470/22 KS2022/2128-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
471/22 KS2022/2129-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
472/22 KS2022/2130-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
473/22 KS2022/2131-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
474/22 KS2022/2132-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
475/22 KS2022/2133-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
476/22 KS2022/2134-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
477/22 KS2022/2136-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
478/22 KS2022/2137-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
479/22 KS2022/2139-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
480/22 KS2022/2140-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
481/22 KS2022/2141-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
482/22 KS2022/2142-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
483/22 KS2022/2196-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
484/22 KS2022/2198-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
485/22 KS2022/2200-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
486/22 KS2022/2201-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
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487/22 KS2022/2202-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

488/22 KS2022/2204-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

489/22 KS2022/1905-8 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

490/22 KS2022/2115-12 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

491/22 KS2022/2210-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

492/22 KS-VR2022/0448-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Yta för 
mellanlagring av massor, Mjölkekilen, Koön, 
Marstrand 

493/22 KS2022/0002-15 Parkering Bagaregatan, avgift.pdf 
494/22 KS2022/1627-7 Romelanda s:3, driftavtal avseende Bohusleden till 

förmån för kommunen 
495/22 KS-VR2022/0450-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Duvan 10 
496/22 KS2022/2311-4 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
497/22 KS2022/0002-16 Liljedal parkeringsförbud område.pdf 
498/22 KS2022/0002-17 Hamngatan, P-förbud.pdf 
499/22 KS-VR2022/0447-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering, 

Nextfit restaurang Kungälv AB, Älvebacken 14 
500/22 KS-VR2022/0459-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 

att en klimatmanifestation hålls den 9 december 
17.30-19.30 med marsch från Mimers Hus till 
Marknadsplatsen, samt tal, musik och glögg på 
slutdestinationen. 

501/22 KS-VR2022/0460-2 Upplåtelse av allmän platsmark - julgransförsäljning, 
Gymnasiegatan 8 

502/22 KS2022/0002-18 Parkering Rådmansgatan, avgift 
503/22 KS-VR2022/0461-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggetablering, 

Material etablering, Parkering vid Vrångholmen 170, 
44275 Lycke, Kungälv 

504/22 KS-VR2022/0463-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Marstrand 14:3 

505/22 KS2022/2238-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
Beslut - säkerhetsprövning 

506/22 KS2022/0002-20 Parkering Kristinedalsgatan, avgift.pdf 
507/22 KS2022/0002-21 Parkering Åsgatan, avgift.pdf 
508/22 KS2022/0002-22 Parkering Bäckgatan, avgift.pdf 
509/22 KS2022/0002-23 Parkering Hamngatan, avgift.pdf 
510/22 KS2022/0002-24 Parkering Karantänsgatan, avgift.pdf 
511/22 KS2022/0002-25 Parkering Kilmansgatan, avgift.pdf 
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512/22 KS2022/2263-18 Tilldelningsbeslut direktupphandling av 
upphandlingskonsulttjänster 

 



207/22 Information från kommundirektören -   :

Denna behandling '207/22 Information från kommundirektören' har inget tjänsteutlåtande.



208/22 Månadsrapport -   :

Denna behandling '208/22 Månadsrapport' har inget tjänsteutlåtande.



209/22 Hävning av marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-12-07

Handläggarens namn
Madeleine Wollbrant

2022-12-06

Hävning av marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal (Dnr
KS2021/1880-5)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2021 att Kungälvs kommun ska ingå
marköverlåtelseavtal (benämns ”avtalet” nedan) med Magnolia Fastighetsutveckling AB
(benämns ”Magnolia” nedan). Avtalet avser marköverlåtelse och exploatering inom
detaljplan ”Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 m.fl.” och fastigheten del av
Gärdet 1:3 i Kungälvs kommun. Kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft och
avtalet har undertecknats av behöriga företrädare för kommunen respektive Magnolia.

Avtalet reglerar villkoren för marköverlåtelsen. Ett av villkoren innebär att om Magnolia
inte har ansökt om och fullföljt ansökan avseende ett planenligt bygglov för samtliga
bostäder inom exploateringsfastigheten senast den 30 november 2022, har kommunen rätt
att häva överlåtelsen av exploateringsfastigheten och avtalet är till alla delar förfallet
(paragraf I.4 i avtalet). Kommunen har haft kontinuerlig dialog med Magnolia före
tidsfristens utgång. Den 2 december kontaktade kommunen Magnolia och efterfrågade
ansökan om bygglov. Magnolia har inte ansökt om och fullföljt ansökan avseende ett
planenligt bygglov för samtliga bostäder inom exploateringsfastigheten senast den 30
november 2022, vilket innebär att kommunen har möjlighet att häva avtalet.

Om kommunen nyttjar sin rätt att häva enligt avtalet (punkten I.4) tillfaller betald dellikvid
kommunen och ska inte betalas tillbaka till Magnolia.

Kommunfullmäktige föreslås ge förvaltningen i uppdrag att avtalet med Magnolia hävs,
samt ge i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att skriva
under och skicka hävningsskrivelse till behörig företrädare för Magnolia.

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) beslutar fullmäktige i ärenden som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Bedömningen är att
förslagen till beslut ska tas av fullmäktige.

Möjligheten att häva avtalet följer direkt av avtalets ordalydelse (I.4). Det är ostridigt att
Magnolia inte har ansökt om och fullföljt ansökan avseende ett planenligt bygglov för
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samtliga bostäder inom exploateringsfastigheten senast den 30 november 2022. Det finns 
därför grund för kommunen att häva avtalet med Magnolia.

Förvaltningens bedömning

Avtalet reglerar villkoren för marköverlåtelsen. Ett av villkoren innebär att om Magnolia 
inte har ansökt om och fullföljt ansökan avseende ett planenligt bygglov för samtliga 
bostäder inom exploateringsfastigheten senast den 30 november 2022, har kommunen 
möjlighet att häva överlåtelsen av exploateringsfastigheten och avtalet är till alla delar 
förfallet. 
Magnolia har inte uppfyllt detta villkor, vilket innebär att kommunen har rätt att häva 
avtalet.

Förvaltningen bedömer att projektet inte kommer att kunna påbörjas som planerat och 
Magnolia kommer inta att fullfölja byggnationen på fastigheten enligt tidplan. Om 
kommunen nyttjar sin möjlighet att häva enligt avtalet (punkten I.4) är betald dellikvid 
förfallen och ska inte betalas tillbaka till Magnolia. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Det är inte aktuellt att bedöma förslagen till beslut utifrån kommunfullmäktiges strategiska 
mål eller utifrån kommunstyrelsens resultatmål.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Det är inte aktuellt att bedöma förslagen till beslut utifrån målen i Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Det är inte aktuellt att bedöma målen utifrån politiska styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Förslag till beslut innebär definitivt att byggnation av bl.a. bostäder inte kommer att kunna 
fullföljas enligt tidigare gällande plan. Att bostäder och bostäder med särskild service inte 
byggs som planerat kommer att påverka medborgare och insatsberättigade negativt. Som 
redogjorts för ovan finns det dock en mycket stor osäkerhet rörande möjligheterna för 
Magnolia att faktiskt genomföra den planerade byggnationen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Det är inte aktuellt att bedöma förslagen till beslut utifrån ett medarbetarperspektiv.

Ekonomisk bedömning

Genom att kommunen häver avtalet, på den grunden att Magnolia inte har ansökt om 
bygglov inom föreskriven tid, kommer av Magnolia erlagda dellikvider att behållas av 
kommunen, totalt 14 467 800 kr (detta motsvarar 12 397 800 kr avseende delvis erlagd 
köpeskilling samt 2 070 000 kr avseende delvis erlagd gatukostnadsersättning). Som 
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förvaltningen tolkar avtalet har kommunen alltså rätt att behålla de dellikvider som har 
erlagts. 

En annan konsekvens av att avtalet hävs blir att den totala köpeskillingen om 144 678 000 
kr (varav 123 978 000 kr avser köpeskilling för exploateringsfastigheten och 20 700 000 kr 
avser gatukostnadsersättning) inte kommer att betalas till kommunen. Mot bakgrund av 
rådande konjunkturläge, och det faktum att Magnolia inte har förmått ansöka om bygglov 
senast den 30 november 2022 och inte heller har meddelat att ansökan kommer att göras i 
närtid, framstår det i dagsläget som osannolikt att överlåtelsen kommer att fullföljas enligt 
avtalet. 

Förslag till beslut till fullmäktige

1. Kungälvs kommun häver Marköverlåtelseavtalet (KS2021/1880) med 
Magnolia Fastighetsutveckling AB. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att skriva 
under hävningsskrivelse.

3. Punkterna ovan förklaras omedelbart justerade.

Haleh Lindqvist Anders Holm
Kommundirektör Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Tjänsteskrivelse
Handläggarens namn
Åsa Berglie

2022-12-07

Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde)
Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av
Solbräcke 1:11 och försäljning genom
marköverlåtelseavtal av Kvarter 14 (Dnr KS2022/2363-1)

Sammanfattning

Kommunen har fått möjligheten att genomföra tre stycken strategiska markköp samt en
försäljning och en försäljning genom marköverlåtelseavtal enligt följande:

Förvärv av följande fastigheter

1- Rollsbo 3:23 (i arenaområde)
2- Solbräcke 1:10 och Solbräcke 1:11

Försäljning av följande fastighet
3- Försäljning av del av Solbräcke 1:11 till fastighetsägare i Rollsbo 3:23.
(i arenaområdet)

Försäljning genom marköverlåtelseavtal
4- Marköverlåtelse av Kvarter 14 (Intendenten 5)

Bakgrund till strategiska markköp
Kommunen har möjlighet att förvärva Rollsbo 3:23 i arenaområdet samt fastigheten
Solbräcke 1:10 och Solbräcke 1:11 det vill säga flera strategiska markköp för att
förverkliga arenaprojektet. Fastigheten Rollsbo 3:23 ligger mitt i arenaområdet och på
en plats för en planerad simhall, har därmed betydelse för arenaområdets fortsatta
utveckling.

Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I direktivet
fastställde majoriteten målen och ramarna för en hallarena. I uppdrag nummer 16
fastställde kommunstyrelsen följande uppdrag till förvaltningen; ”Upprätta förslag för
idrottscentrum med kostnader och genomförandetid”. Frågan avseende byggande av en
multiarena aktualiserades redan år 2009.

För att verkställa politiska beslut om arenan genomfördes markbyte samt
fastighetsreglering på arenaområdet 2021 med BOKAB i enlighet med
”Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande del av
Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl.” (Dnr KS2021/0170–1)

Nästa steg är att förvärva fastigheten Rollsbo 3:23 som ligger i arenaområdet. Den ägs
av en privatperson. Kommunen saknar därför rådighet på den del av arenaområdet som
heter Rollsbo 3:23. I den nya detaljplanen för arenaområdet ligger fastigheten där
simhallen planeras.

Kommunen har under lång tid fört dialog med fastighetsägaren till Rollsbo 3:23. Även
Bokab förde dialog med fastighetsägaren innan markregleringen mellan Kungälvs
kommun och Bokab genomfördes. Fastighetsägaren har varit tydlig med att
fastighetsägaren är villig att sälja sin fastighet men då vill denne ha möjlighet att flytta
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någon annanstans inom området med närhet till Rollsbo. Det har varit en svårighet för 
både kommunen och Bokab att hitta en fastighet som motsvarar den fastighet som 
fastighetsägaren idag äger. Fastighetsägaren är nu villig att sälja Rollsbo 3:23 om 
fastighetsägaren kan köpa del av fastigheten Solbräcke 1:11 och flytta från 
arenaområdet, då del av fastigheten Solbräcke 1:11 uppfyller fastighetsägarens krav 
och önskemål. Därför föreslår förvaltningen att gårdsbebyggelsen som finns längst in på 
fastigheten Solbräcke 1:11, styckas av och säljs till fastighetsägaren som idag bor på 
Rollsbo 3:23 mitt i arenaområdet. Detta kan ske när kommunen förvärvat Solbräcke 
1:11. På så vis möjliggörs utvecklingen i enlighet med politiska uppdrag från 
kommunfullmäktige samt detaljplanearbetet i Arenastaden. 
Fastighetsägaren till Rollsbo 3:23 är positiv till lösningen.

Fastigheterna, med tillhörande byggnader, ägs idag av bolag, Konsulatets Fastighets 
AB (Solbräcke 1:10) och Jesslis AB (Solbräcke 1:11). På fastigheten Solbräcke 1:10 
finns byggnader med totalt tjugofem lägenheter. Kommunen blockhyr sedan 2019 
samtliga lägenheter. Dessutom det finns ett positivt planbesked beslutat i utskottet för 
Samhälle och utveckling 21 november 2019 (KS2019/1138) och detaljplanen planeras 
att starta 2025 och beräknas vara klar 2027.

Fastigheten Solbräcke 1:11 består av råmark samt en äldre gårdsbebyggelse och 
förvaltningen föreslår att själva gårdsbebyggelsen styckas av och säljs till 
fastighetsägaren i Rollsbo 3:23.

Intendenten 5 (Kvarter 14)  
November 2022 köpte Kungälvs kommun kvarter 14 av City i Kungälv 
Fastighetsförvaltning KB, ett bolag inom samma koncern som GROAB. Ett återköp gav 
kommunen en ökad rådighet och kontroll över kvarter 14. Syftet med återköpet var att 
sälja fastigheten vidare när möjlighet uppstår. 
Inom ramen för förhandlingar med fastighetsägaren för Solbräcke 1:10 och Solbräcke 
1:11 uttryckte fastighetsägaren önskemål om att få köpa Kvarter 14, Intendenten 5. 

Kommunen köpte fastigheten för 17 351 107 kronor, det vill säga att kommunen har 
betalat 1789 kronor per BTA (bruttototalarea) på 9700 m2.

Detaljplanen möjliggör en byggnation av bostäder och centrumverksamhet, såsom hotell 
eller andra näringsverksamheter inom stadsdelen Kongahälla i Kungälvs Kommun. 
Kommunen säljer fastigheten Intendenten 5, till Trivebo AB. Trivebo AB förbinder sig att 
inom fastigheten uppföra en höghusbyggnad om minst 16 våningar innehållande 
bostäder och hotellverksamhet. 

Köpeskillingen för fastigheten är 25 000 000 kronor. Trivebo AB förbinder sig att ansöka 
om bygglov för att bygga ett höghus om minst 16 våningar med bostäder och hotell. 
Köpeskillingen är baserad på dessa användningar och ska beräknas utifrån det totala 
antalet kvadratmeter BTA som det beviljade bygglovet för ovanstående byggnad 
medger. 

Tilläggsköpeskilling
I det fall Trivebo AB, efter att första bygglovet för höghuset om minst 16 våningar har 
beviljats, på nytt ansöker om och får ett beviljat bygglov för en tillbyggnad ska Trivebo 
AB betala en tilläggsköpeskilling om 3000 kr för varje kvadratmeter BTA som varje 
framtida bygglov medger, utöver redan betald köpeskilling. 
I det fall som bostäderna omvandlas till bostadsrätter betalar Trivebo AB en 
tilläggsköpeskilling om 3000 kr för varje kvadratmeter BTA som är eller blir upplåten till 
en bostadsrättsförening.

Parkeringsfriköp
Priset för parkeringsfriköp ingår inte i köpesumman på 25 000 000 för fastigheten och 
kommer att regleras efter antal och behov. Parkeringsbehovet ska lösas genom s.k. 
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parkeringsfriköp om 250 000 kr per plats genom tecknande av avtal om parkeringsfriköp 
med Kungälvs kommun innan bygglovet kan beviljas.

Kommunen och Trivebo AB är överens om att en behovsutredning gällande 
parkeringsbehovet ska tas fram av en opartisk extern sakkunnig som ska läggas till 
grund för antalet parkeringsfriköp.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende Rollsbo 3:23 godkänns.
2. Upprättat förslag till kontrakt för försäljning av del av Solbräcke 1:11 

godkänns.
3. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal med bilagor av Intendenten 5 

(Kvarter 14) godkänns.
4. Punkt 1-3 ovan gäller under förutsättning att samtliga kontrakt tecknas av 

både säljare och köpare.
5. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag 

att underteckna samtliga ovanstående handlingar. 
6. Punkt 1-6 ovan gäller under förutsättning av beslutet i dess helhet vinner 

laga kraft efter kommunfullmäktiges beslut. 
7. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta förslag till avtal om aktieköp 

av Konsulatets Fastighets AB (Solbräcke 1:10) och Jesslis AB (Solbräcke 
1:11).

8. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
punkt 1-6.

9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende Rollsbo 3:23 godkänns.
2. Upprättat förslag till kontrakt för försäljning av del av Solbräcke 1:11 

godkänns.
3. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal med bilagor av Intendenten 5 

(Kvarter 14) godkänns.
4. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta och besluta om avtal om aktieköp 

av Konsulatets Fastighets AB (Solbräcke 1:10) och Jesslis AB (Solbräcke 
1:11).

5. Punkt 1-4 ovan gäller under förutsättning att samtliga kontrakt tecknas av 
både säljare och köpare.

6. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag 
att underteckna samtliga ovanstående handlingar. 

7. Punkt 1-6 ovan gäller under förutsättning av beslutet i dess helhet vinner 
laga kraft. 

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Juridisk bedömning 
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen inte skall sälja fast egendom till ett 
pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger 
marknadspriset. 

Köpeavtalen överensstämmer med Kommunallagen (2017:725) och EU:s 
statsstödsregler om försäljning/förvärv av offentlig egendom. Fastigheterna har 
värderats av oberoende värderare.

Fastighetsägaren till Solbräcke 1:10 och 1:11 har gjort en värdering och kommunen har 
gjort en värdering. Värderingarna är gjorda av två olika fristående värderare. 
Värderingarna är gjorda vid olika tillfällen och därför har parterna förhandlat om 
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köpeskillingen på fastigheterna. En ytterligare beskrivning finns under ekonomisk 
bedömning.

Försäljningen av Intendenten 5 (Kvarter 14) bedöms vara marknadsmässig. 

Det ligger inom den kommunala kompetensen att äga, förvärva, förvalta och sälja 
fastigheter. 

Begreppsförklaring till nedanstående bedömning

Fastighet= fast egendom bestående av ett markområde som utgör en rättslig enhet 
Byggnad= ett fastighetstillbehör som kan finnas på en fastighet (en sk. bebyggd 

fastighet)
Tomt= marken i anslutning till byggnaderna som behövs för byggnadernas 

ändamål (utemiljö, parkering eller liknande)
Byggrätt= den maximala bebyggelsen som tillåts på en fastighet enligt detaljplanen
Planbesked= ett positivt planbesked innebär att kommunen beslutat att planarbete kan 

påbörjas på platsen
Råmark= mark som inte är detaljplanelagd än men vars värde bygger på 

förväntningar om framtida ändrad markanvändning genom exempelvis 
detaljplaneläggning

Due Diligence= säljaren samlar ihop all relevant information om ett bolag och 
tillhandahåller denna till köparen.

BmSS= Boende med särskild service (biståndsbeslut kan ske i enlighet med 
Socialtjänstlagen eller LSS-lagstiftningen (lag om stöd och service))

Strategiskt markköp= I enlighet med Policy för Fastigheter och Exploatering 
(KS2019/1444) ska kommunen äga fastigheter för att säkerställa att det finns mark för 
förädling, markbyte, föreningsliv och rekreation, kommunens lokalförsörjning samt 
säkerställande av kulturella värden och naturvärden.

Bakgrund

Arenan på Yttern
Kommunfullmäktige fattade under 2009 beslut om att tillsätta en tillfällig beredning med 
uppdraget att utarbeta en strategi för idrottsanläggningar i Kungälvs kommun. Syftet var 
att få ett planeringsunderlag som belyser behoven för en långsiktig utbyggnad i takt med 
växande kommun och ekonomiska förutsättningar. Under arbetets gång har 
beredningen besökt kommunens samtliga idrottsanläggningar. En slutsats som växte 
fram under arbetets gång är att Kungälv är en idrottskommun där omfattningen på 
idrotten som företeelse i kommunen engagerar väldigt många människor i alla åldrar. 
Kommunens idrottsråd hölls kontinuerligt informerade om beredningens arbete. 
Diskussioner fördes också kring kommunens framtida utveckling där förutsättningarna 
och villkoren för idrotten måste bli en naturlig del i samhällsplaneringen. 

På sitt möte den 11 februari 2010 (Dnr KS2008/985-821) antog kommunfullmäktige 
strategi för idrottsanläggningar ”Idrottens plats i Kungälv”. Kommunstyrelsen fick i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan där intentionerna och viljeriktningarna i strategin 
konkretiseras. Förvaltningen och politiken arbetade vidare inom ramen för idrottens 
utveckling och framtid i Kungälvs kommun och samtal fördes mellan politiska 
företrädare och tjänstemän för Ale och Kungälvs kommuner med syftet att undersöka 
möjligheten till en regional samverkan avseende inomhushall för bandyspel (bandyhall). 

Den 8 juni 2011 (Dnr KS2011/1096) fattade kommunstyrelsen bland annat om följande:
 Kommunchefen ges i uppdrag, utifrån kommunfullmäktiges beslut 11 februari 

2010, om en handlingsplan för strategin för idrottsanläggningar utreda 
förutsättningar för hur Kungälvsborna skall få mer istid under tak. 
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 Uppdrag lämnas till förvaltningen (sektor FM-service) att i samtal och i dialog 
med berörda parter påbörja arbetet med att undersöka möjligheterna till en 
regional samverkan avseende en bandyhall. 

 Utredningen skall särskilt belysa skillnaderna mellan en helt ny is/bandyhall på 
en ny plats jämfört med en överbyggnad av Skarpe Nord. Multifunktioner för en 
ny hall skall studeras. Olika geografiska, energitekniska och finansiella lösningar 
som exempel företags, förenings- och exploateringsfinansiering skall 
presenteras. 

 Utredningen skall ske i dialog med föreningar, näringsliv och grannkommuner. 
 Utredningen bör vara klar senast våren 2012. (denna utredning gick inte upp för 

politiskt behandling)

Kommunfullmäktige fattade under sitt sammanträde 2013-05-16 (§87) beslut om en 
utredning för en ny multiarena inkluderande en ny isyta under tak inom ramen för 
investeringsbudget 2014 - 2017 med utblick 2021, efter tilläggsyrkande från folkpartiet, 
utvecklingspartiet, Centerpartiet, miljöpartiet, vänsterpartiet och kristdemokraterna. 

Förvaltningen återrapporterade första delen i uppdraget på kommunstyrelsens möte 26 
november 2014. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-11 behandlades 
”Utredning för en ny multiarena” (§330/2014) och det beslutades att: 

1. Godkänna utredningen 
2. Om ett uppförande av en multiarena kommer till stånd ska denna fysiskt 

placeras på Ytternområdet, Avsatta investeringsmedel skall följas av motkrav 
från marknad och näringsliv 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta detaljplan för idrottsändamål på den 
del av Rollsbo 1:32 och del av Kastellegården 1:22. 

I beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-27, § 175/2015 ”Utredning för en 
ny multiarena – Ytternområdet” (Dnr KS 2014/2107) fick förvaltningen uppdraget att: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förstudie/ramhandling för en 
multiarena på Yttern-området. 

2. Multiarenan ska innehålla publik arena för Bandy, Ishockey och Konståkning. 
Dessutom gemensamma ytor som entréhall, café/restaurang, möteslokaler, 
omklädningsrum, kanslilokaler och uppvärmningsytor. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med föreningarna tillse att 
multiarenan blir en mötesplats för alla. Föreningarna skall ta ett medvetet socialt 
ansvar som särskilt skall rikta sig mot integration. Syfte, mål och handlingsplan 
tas fram i samverkan med förvaltningen. 

Utifrån uppdraget till förvaltningen arbetades en förstudie fram tillsammans med berörda 
föreningar (Kareby IS, Ytterby/Kungälvs Konståkningsklubb, IFK-Kungälv, Kungälvs 
Ishockeyklubb och Kungälvs skridskoklubb). I denna fastställdes en kravspecifikation 
över innehåll, materialval och teknik. När det gäller ”att ta ett medvetet socialt ansvar 
som särskilt skall rikta sig mot integration” jobbade föreningarna tillsammans med 
representanter från förvaltningen fram ett handlingsprogram med målformuleringar som 
särskilt riktade in sig på att anläggningen skall kunna bli en mötesplats för alla och där 
integration är en viktig del. Handlingsprogrammet av kommunen satta målen och på 
kommunens sociala översiktsplan.

Den 8 juni 2016 fattade kommunstyrelsen följande beslut, § 223/2016: 
 

1. En Markanvisningstävling utlyses i syfte att bygga en arena på Ytternområdet 
efter en kravspecifikation från kommunen.

2. Arena hyrs av kommunen efter tecknat hyresavtal där hyrestid och 
gränsdragningar regleras.

3. I budget för 2018 reserveras cirka 10 miljoner årligen till drift av arenan under 
den avtalade hyresperioden. Befintlig budget för bandyarenan Skarpe Nord förs 
över till den nya arenan.

4. Ett socialt mervärde skall utvecklas i arenan.
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I november 2017 påbörjades en upphandling genom konkurrenspräglad dialog. Fem 
intressenter inkom och förvaltningen påbörjade dialog med fyra av de fem 
intressenterna som inkommit, en intressent avböjde att delta vidare. Upphandlingen 
avbröts under våren 2018 då anbuden som inkom innebar att projektet inte skulle 
rymmas i den avsatta ramen för driftskostnader av en multiarena. I samband med detta 
inkom det önskemål från lokala näringslivet, ideella och idrottsföreningar om 
gränsöverskridande samarbete och samtal där kommun, näringsliv och föreningar 
samverkar för en helhetslösning för Kungälvs Multiarena. Samarbetet skulle inkludera, 
utöver idrottsanläggningen, även långsiktigt socialt hållbara lösningar för 
samhällsservice, utbildning, inspirerande och högkvalitativa boendemiljöer i Kungälv. 

Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I direktivet 
fastställde majoriteten målen och ramarna för en hallarena.  I uppdrag nummer 16 
fastställde kommunstyrelsen följande uppdrag till förvaltningen; ”Upprätta förslag för 
idrottscentrum med kostnader och genomförandetid”. 

Nedanstående text är hämtad ur budgetdirektiv 2021-2022:
”Vi vill att denna plats ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor, 
utställningar, tävlingar och event. Det gör att vi måste klara av att hålla många tankar i 
gång samtidigt utan att vi släpper efter på kraven utifrån den ekonomiska hållbarheten. 
Vi vill se ett nytt idrottscentrum som en fantastisk plattform för det ungdomsarbete 
kommunen bedriver tillsammans med våra föreningar. I det arbetet bör vi överväga att 
centrera större delen av vårt barn- och ungdomsarbete till denna plats och samtidigt ta 
till oss och utveckla det sociala arbetet kring att ge behövande ungdomar fler 
skyddsfaktorer. Att ha en tillhörighet och att ha en fritidssysselsättning är en 
livsavgörande skyddsfaktor för en ung människa som vi fullt ut måste inse vidden av. Vi 
ser framför oss ett nytt arbetssätt för våra barn och ungdomar där kommunen har ett 
nära samarbete med föreningarna om att inkludera ungdomar i en fritidssysselsättning. 
Möjliggörandet och den ekonomiska hållbarheten ökar ju mer öppna vi är för 
nytänkande kring nya arbetssätt. Vi måste vara öppna för att kunna använda 
anläggningen som en plats för undervisning. Om t ex brist på kemilärare skulle kunna 
lösas genom att kemilektionerna ges i samband med simhallsbesöken av behöriga 
lärare, så ska naturligtvis den typ av lösningar vara med redan i planeringsstadiet. 
Utgångspunkten är att skapa en hållbar lokalförsörjning över tid. I ett sådant arbete 
måste vi klara av att se vad våra befintliga kostnader är i dagsläget och hur de förändras 
genom olika handlingsalternativ. Att inte bygga ett idrottscentrum måste kunna ställas 
mot ett annat förslag som innehåller renoveringar av gamla anläggningar och nya 
anläggningar som ger flera driftsorganisationer. Ett ekonomiskt ogenomtänkt bevarande 
av enstaka anläggningar påverkar den nya satsningens ekonomiska effektivitet – därför 
krävs det helhetssyn i ett flerårigt perspektiv, upp till 40 år. 
Vår utgångspunkt är att fritidssektorn i framtiden kommer att ta samma andel av 
kommunens ekonomi i anspråk men att en smart drift, många användningsområden och 
samlokalisering kan åstadkomma mer kapacitet. 
Vi ser framför oss en lösning på Ytternområdet som täcker flertalet behov och vill 
säkerställa att satsningen kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt.”

Kopplat till uppdraget i budgetdirektivet finns 13 hållbara utgångspunkter som kommer 
att ligga som grund för förvaltningens fortsatta arbete:

1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny 
anläggning. Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel. 

2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och 
redan färdigställda lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara 
väl genomlysta. 

3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet 
till etapputbyggnad om så är mest lönsamt. 

4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens 
motsvarighet. 

5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen. 
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6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande 
verksamheter och fritidsgårdar, rehab m m. 

7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många 
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika 
typer av event samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och 
skötsel. Föreningslivet och näringslivet ska stimuleras att bidra till låg 
nettokostnad genom anordnande av cuper och träningsläger. Målet är att 1/12 
del av lokalkostnaderna ska kunna reduceras med hjälp av mässor, event och 
cuper. 

8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt. 
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska 

följande verksamheter prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m 
bassäng 

10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska 
kunna användas för solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi 
en viktig aktör. 

11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och 
målgrupper. 

12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB 
med bland annat konsortium för Åseberget en viktig aktör. 

13. Byggstart 2022”

Vidare kopplas även uppdrag nummer 31 budgetdirektiv 2021-2022, 
”Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby”, in i arbetet med hallarenan 

När upphandlingen av en arena avbröts 2018 pausades även arbetet med detaljplanen 
för Yttern. Hösten 2020 återstartade arbetet med detaljplanen för Ytternområdet i 
enlighet med uppdrag nr 16, pkt 8 i budgetdirektiv 2021-2022.

Arbetet med detaljplanen för Yttern
Arenaområdet på Yttern kommer att innehålla flera detaljplaner. Detta för att kunna 
utveckla området etappvis. Etapperna kan tidsmässigt överlappa varandra och kan 
behöva byta turordning om hinder uppstår i en etapp. Hänsyn tas även till förvaltningens 
uppdrag 31 från budgetdirektiv 2021-2022 som handlar om att bygga ihop Kungälv och 
Ytterby. I utredningar av bland annat trafik och dagvatten vägs även Åsebergets 
fortsatta utveckling in. Förstudien inför kommande planprogram för Åseberget 
(KS2021/0772) visar att området kan bli en ny stadsdel och kommer då att gränsa till 
arenaområdet. Med samordning av de olika uppdragen kring arenan (nr 16) och 
stadsutvecklingen mellan Kungälv-Ytterby (nr 31) samt Åseberget blir det ett långsiktigt 
hållbart samhällsutvecklingsprojekt

Under hösten 2021 och våren 2022 arbetade och färdigställde förvaltningen följande 
utredningar i detaljplanearbetet:

• Trafikutredning 
• VSD-utredning (Vatten)
• Naturvärdesinventering
• Geoteknisk utredning
• Parkeringsutredning
• Arkeologi
• Riskutredning 

Våren 2022 gick detaljplanen ut på samråd och ett öppet hus för hölls i Stadshuset i 
april 2022.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med kompletterande utredningar i dialog med bland 
annat Trafikverket och Länsstyrelsen. 

Granskningshandlingar har tagits fram under sommaren och hösten 2022 och 
detaljplanen är planerad att gå på granskning tidigt 2023 och för antagande under 
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kvartal 1 2023. En antagen och laga kraftvunnen detaljplan krävs för att kunna börja 
bygga arenan och exploatera området. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs att 
ingen överklagar planen.

I av kommunfullmäktige antaget investeringsprogram för 2023-2026 (KS2022/1866) är 
budget för arenan inarbetad inom ram. 

Fastighetsreglering av markområden
För att verkställa politiska beslut om arenan genomfördes markbyte samt 
fastighetsreglering på arenaområdet 2021 med BOKAB i etapper i enlighet med 
”Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande del av 
Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl.” (Dnr KS2021/0170-1) 
 
Syftet med markbytena var att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med 
hjälp av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare. 
Parterna har sedan 2012 på begäran av Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
(nedan kallat Bokab) (KS2012/612-1) och genom beslut i kommunstyrelsen arbetat med 
att få ett markbyte till stånd vilket med detta kan anses uppfyllt. 

För markbytet upprättades fem föreslagna avtal: 
- Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Rollsbo 1:32 mfl 
- Köpekontrakt del av Komarken 1:1 
- Köpekontrakt Kärna 18:1 
- Köpekontrakt del av Rollsbo 1:32 
- Avtal om tilläggsköpeskilling 

I arenaområdet finns en fastighet kvar som ej har kunnat fastighetsregleras. Den ägs av 
en privatperson. Kommunen saknar därför rådighet på den del av arenaområdet som 
heter Rollsbo 3:23. I den nya detaljplanen för arenaområdet ligger fastigheten där 
simhallen planeras. 

Kommunen har under lång tid fört dialog med fastighetsägaren till Rollsbo 3:23. Även 
Bokab förde dialog med fastighetsägaren innan markregleringen mellan Kungälvs 
kommun och Bokab genomfördes. Fastighetsägaren har varit tydlig med att 
fastighetsägaren är villig att sälja sin fastighet men då vill denne ha möjlighet att flytta 
någon annanstans inom området med närhet till Rollsbo. Det har varit en svårighet för 
både kommunen och Bokab att hitta en fastighet som motsvarar den fastighet som 
fastighetsägaren idag äger. 

Fastighetsägaren är nu villig att sälja Rollsbo 3:23 om fastighetsägaren kan köpa del av 
fastigheten Solbräcke 1:11 och flytta från arenaområdet, då del av fastigheten 
Solbräcke 1:11 uppfyller fastighetsägarens krav och önskemål. Därför föreslår 
förvaltningen att gårdsbebyggelsen som finns längst in på fastigheten Solbräcke 1:11, 
styckas av och säljs till fastighetsägaren som idag bor på Rollsbo 3:23 mitt i 
arenaområdet. Detta kan ske när kommunen förvärvat Solbräcke 1:11. På så vis 
möjliggörs utvecklingen i enlighet med politiska uppdrag från kommunfullmäktige samt 
detaljplanearbetet i Arenastaden. Fastighetsägaren till Rollsbo 3:23 är positiv till 
lösningen.

Bakgrund Kvarter 14
År 2016 sålde Kungälvs kommun Kvarter 14, genom det ursprungliga 
marköverlåtelseavtalet med City i Kungälv Fastighetsförvaltning KB, ett bolag inom 
samma koncern som GROAB. Kommunen fick i november 2022 möjlighet att förvärva 
fastigheten. Ett återköp ger kommunen en ökad rådighet och kontroll över kvarter 14. 
Kommunen planerar att sälja vidare byggrätten när möjlighet uppstår.

Den 24 november 2022 fattade kommunfullmäktige följande beslut (Dnr KS2015/1732-
134): 

1. Upprättat köpekontrakt för Intendenten 5 (Kvarter 14) godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
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underteckna köpekontraktet.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna de handlingar i övrigt som
är nödvändiga för att genomföra förvärvet av Intendenten 5.

Beskrivning av fastigheterna

Solbräcke 1:10 och 1:11
Fastigheterna, med tillhörande byggnader, ägs idag av bolag, Konsulatets Fastighets 
AB (Solbräcke 1:10) och Jesslis AB (Solbräcke 1:11).

Fastigheterna Solbräcke 1:10 och Solbräcke 1:11 är belägna bredvid varandra längs 
med Karebyvägen, strax efter rondellen vid Ullstorp i riktning mot Kareby. I anslutning till 
fastigheterna finns infrastruktur i form av vägar, gång- och cykelbana, busshållplats och 
fastigheterna är anslutna till kommunalt VA. I närområdet finns vårdcentral, närlivsbutik, 
skolor och förskolor samt verksamhetsområdet Solbräcke/Arntorp. Platsen bedöms vara 
strategisk viktig för kommunens fortsatta utveckling.

Fastigheternas lokalisering inringade med rött i kartbilden nedan.

Fastigheten Solbräcke 1:10 uppgår till ca 3,4 hektar mark samt byggnader med totalt 
tjugofem lägenheter motsvarande en bruksarea (uthyrningsbar area) om ca 1350m2. 
Kommunen blockhyr sedan 2019 samtliga lägenheter för att använda för målgrupper 
inom ramen för det kommunala ansvaret. Ett arbete pågår med att hyresgästerna som 
för närvarande bor i lägenheterna ska gå vidare till eget boende med 
förstahandskontrakt i allmännyttan eller privata hyresvärdars bestånd.
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Flygbild över flerbostadshusen på Solbräcke 1:10

När kommunen förvärvar fastigheten upphör blockhyran med den externa 
fastighetsägaren och förvaltningen av lägenheterna kommer att ske i kommunens egen 
regi. Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av lägenheterna för 
målgrupper som ligger inom det kommunala ansvaret. Detta behov beskrivs närmare 
under förvaltningens bedömning. 

Byggnaderna på Solbräcke 1:10 har idag tillfälligt bygglov. Bygglovet är giltigt till 2029 
och är därefter möjligt att förlänga ytterligare fem år. Det finns ett positivt planbesked 
beslutat i Utskottet för samhälle och utveckling 21 november 2019 (KS2019/1138) och 
detaljplanen planeras att starta 2025 och beräknas vara klar 2027. Då kan permanent 
bygglov utfärdas för befintliga byggnader.

På fastigheten Solbräcke 1:10 finns också en äldre villa som har permanent bygglov. 
Den hyrs i dagsläget inte av kommunen men används som bostad. När kommunen 
förvärvar fastigheten följer inga hyresgäster med förvärvet av villan.

Grannfastigheten Solbräcke 1:11 som också ingår i köpet, uppgår till ca 1,4 hektar. På 
fastigheten finns en äldre gårdsbebyggelse samt råmark. Kommunen hyr idag bostaden 
på gården för boende för nyanlända. Då den fastigheten ligger i direkt anslutning till 
Solbräcke 1:10 och har samma strategiska läge bedöms även denna fastighet vara ett 
strategiskt markförvärv. Fastigheten 1:11 ingår också den i det positiva planbeskedet. 

Rollsbo 3:23
Kommunen har efter flera års dialog med fastighetsägaren fått möjlighet att köpa 
Rollsbo 3:23 i arenaområdet. Ärendet bedöms som ett strategiskt markköp då 
arenaområdets utveckling är beroende av att kommunen får rådighet över marken. 
Rollsbo 3:23 ligger mitt i arenaområdet, på platsen där simhallen planeras. 

Nuvarande fastighetsägaren är villig att sälja Rollsbo 3:23 om fastighetsägaren kan 
köpa en annan fastighet att flytta till med närhet till fastighetsägarens arbetsplats i 
Rollsbo. Därför föreslår förvaltningen att gårdsbebyggelsen samt tomtyta motsvarande 
ca 2500 m2 som finns längst in på fastigheten Solbräcke 1:11, som beskrivs ovan, 
styckas av och säljs till fastighetsägaren som idag bor på Rollsbo 3:23 mitt i 
arenaområdet. På så vis möjliggörs utvecklingen i enlighet med detaljplanearbetet i 
Arenastaden. Fastighetsägaren till Rollsbo 3:23 är positiv till lösningen. 
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Rollsbo 3:23 i arenaområdet inringat med rött i kartbilden nedan

Gårdsbebyggelsen som föreslås styckas av på Solbräcke 1:11 inringat med blått i 
kartbilden nedan.

Förvaltningens bedömning

Värderingar 

Rollsbo 3:23
Två värderingar har gjorts av auktoriserade värderare på Rollsbo 3:23 som uppgår till 
4 500 000 respektive 5 000 000 kr, dock föreligger en större osäkerhet än vanligt på 
grund av de allmänna förutsättningarna på marknaden. Men i förhandlingen har 
partnerna enats om en summa på 4 800 000 kr. Kommunen har i dialogen med 
fastighetsägaren framfört att utvecklingen i arenaområdet är avhängigt av att 
fastighetsköp kan ske avseende Rollsbo 3:23. Det politiska uppdraget kring arenan har 
varit tydligt och uppdraget är att starta byggnation 2022 då behovet av idrottslokaler för 
föreningar och kommuninvånare är akut. För att hålla denna tidplan har förvaltningen 
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förhandlat med fastighetsägaren till Rollsbo 3:23 om en försäljning av fastighetsägarens 
fastighet. 

Solbräcke 1:10 och 1:11
Säljaren för Solbräcke 1:10 och Solbräcke 1:11 har en värdering som uppgår till ca 
75 000 000 kr. Värderingen är gjord för ca 1 år sedan. Den baseras på prognos på 
möjliga byggrätter vid en detaljplan samt att det idag finns ett flerbostadshus som 
blockhyrs av kommunen. Kommunen har låtit en auktoriserad värderare värdera 
fastigheterna. Totalt är fastigheterna enligt värderingarna värda 58 450 000 kr, dock 
föreligger en större osäkerhet än vanligt på grund av de allmänna förutsättningarna på 
marknaden. Kommunens värdering är genomförd hösten 2022. I förhandlingen har 
partnerna enats om en summa på 60 000 000 kr.

Försäljning av avstyckat gårdscentrum på Solbräcke 1:11
Försäljningen avser del av Solbräcke 1:11 (gårdscentrum), till fastighetsägaren av 
Rollsbo 3:23. Värderingen av det avstyckade gårdscentrat uppgår till cirka 3 500 000kr 
och i förhandlingen har partnerna enats om samma summa som värderingen, det vill 
säga 3 500 000 kr. Dock finns det en möjlighet att Lantmäteriet kommer att vilja att den 
avstyckade fastigheten ska bli något större, det innebär att intäkten på cirka 3 500 000 
kan komma att öka utifrån värderingen av kvadratmeterpris. 

Bedömning
Ärendet bedöms i sin helhet vara en strategisk mark- och försäljningsköp i enlighet med 
policy för fastigheter och exploatering som anger att ”kommunen som organisation får 
del av tillväxtens ekonomiska värden genom långsiktigt strategiska markförvärv och 
planmonopol där kommunen kan styra och leda den fysiska utbyggnaden. Markvärden 
ökar och kan realiseras. Exploateringsintäkter uppstår.”

Ärendet bedöms ge kommunen rådighet över markområden som kan bidra till 
kommunens och arenans fortsatta utveckling. På samtliga fastigheter finns pågående 
detaljplanebesked eller beslut om att detaljplan ska startas (”positivt planbesked”) vilket 
möjliggör fortsatt förädling och värdehöjning av fastigheterna.

Köp av fastighetsbolag
År 2003 genomgick inkomstskattelagen en lagändring som gjorde att näringsbetingade 
aktier inte längre blev skattepliktiga. Ett utrymme skapades på fastighetsmarknaden 
som resulterade i att man kunde undvika stora skatteförluster genom att paketera sina 
fastigheter i bolagsform och därefter avyttra aktierna i stället för fastigheten. Förfarandet 
blev snabbt populärt bland marknadens aktörer. De flesta kommuner i Sverige ägnar sig 
åt handel med fastigheter i olika syften. I Kungälv har det kommunala bolaget BOKAB 
genomfört 9 bolagsbildningar med avsikt att kunna genomföra liknande försäljningar.

Fastigheterna Solbräcke 1:10 och 1:11 är paketerade som två fastighetsbolag. 
Anledningen att förvaltningen förslår att tillämpa förfarandet att köpa fastighetsbolagen i 
Solbräcke 1:10 och Solbräcke 1:11 är just att tillmötesgå fastighetsägaren i Rollsbo 3:23 
och därmed kunna realisera arenaprojektet. Dessutom innebär köpet att förvaltningen 
kan lösa behovet av servicelägenheter för omsorgstagare som står i kö för BmSS, 
genom att omvandla ett antal av lägenheterna utefter målgruppens behov. Därför 
bedömer förvaltningen att affären är strategiska köp. Säljaren till Solbräcke 1:10 och 
1:11 villkorar att kommunen köper hela fastighetsbolagen och inte bara fastigheterna för 
att köpet ska bli aktuellt.

Processen för köp av fastighetsbolagen, indirekt fastigheterna Solbräcke 1:10 och 
Solbräcke 1:11

Due Diligence
Vid företagsköpet kommer kommunen att genomföra en så kallad Due Diligence.
En Due Diligence innebär att säljaren samlar ihop all relevant information om bolaget 
och tillhandahåller denna till kommunen som är köpare. Oftast handlar det om 
operationella, finansiella och legala frågor som köparen ges möjlighet att undersöka. 
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Själva undersökningen av fastigheterna kan ske på flera olika sätt, kommunen måste få 
undersöka fastigheten fysiskt, och säljaren kommer att vara på plats få tillgång till ett så 
kallat datarum där all information finns samlad i fysisk form eller så får köparen tillgång 
till ett virtuellt datarum och kan ifrån sitt eget kontor genomföra hela undersökningen.

Garantier
När man köper en paketerad fastighet bör fokus i garantikatalogen ligga på fastigheten 
som sådan.

Normalt sett avtalas felansvaret i KöpL 20 § bort då detta anses utgöra en alldeles för 
stor belastning för säljaren beroende på att avgränsningar i felansvaret är vida. I stället 
tillämpar man en garantikatalog där säljaren lämnar omfattande garantier för bolaget 
och dess inre. Ingenting utanför dessa garantier kan åberopas som fel. Både i avseende 
på rättsliga aspekter, så som att bolaget verkligen är lagfaren ägare till fastigheten eller 
att inga pantbrev är pantsatta, och mer praktiska aspekter som fastighetens skick, 
utförda kontroller (t.ex. OVK= obligatorisk ventilationskontroll) samt att alla installationer 
fungerar som man kan förvänta sig av en byggnad vid angiven standard. Beroende på 
vad fastigheten används till kan dessa garantiklausuler ytterligare utvidgas för att täcka 
in tänkbara problemområde.

Hantering av köpta fastighetsbolag
När kommunen väl har genomfört affären följer nästa steg, nämligen likvidering av de 
köpta fastighetsbolagen. Det innebär även avstyckning och försäljning av gårdscentrum 
på Solbräcke 1:11 till fastighetsägaren i Rollsbo 3:23, men kommunen behåller de 
resterande fastigheter som strategiskt markinnehav. 

Nedan beskrivs stegen:

Steg 1, Köp av fastighetsbolagen
Samtliga aktier överlåts till kommunen och i detta första steg utgår ingen skatt då 
stämpelskatten undviks genom bolagsköpet.

Steg 2: Likvidering av bolagen
I detta ärende är målet ett strategiskt markinnehav, dvs. man likviderar bolagen och 
behåller fastigheterna inom kommunen, dvs det som sker är en frivillig likvidation.
Fastigheterna kan sedan avyttras som fast egendom om kommunen skulle vilja sälja 
dessa i framtiden. 

Det som händer vid likvideringen av bolagen är att kommunen som är ägare till bolagen 
tar över fastigheterna. När en ägare tar över en näringsfastighet ska överlåtelsevärdet 
anses vara det pris som fastigheten hade inbringat vid en försäljning. Alla tidigare 
medgivna värdeminskningar ska återföras till bolaget som en intäkt i verksamheten och 
100 % av den eventuella vinsten beskattas enligt IL 45 kap. 33 § under kategorin kapital 
för försäljning av näringsfastighet (Inkomstskattelagen). 

Enligt SL 4 § 3 p (Skattelagen). ska stämpelskatt utgå och lagfart sökas när en fastighet 
förs ut ur bolaget. För att undvika detta på enklast vis kan det vara rekommendabelt att 
fastighetsreglera in fastigheten i en redan befintlig kommunal fastighet om möjlighet 
finns, då ingen lagfart behöver sökas och endast avgiften för fastighetsregleringen ska 
betalas. Detta förutsätter dock att fastighetsregleringen genomförs under likvidationen 
och innan likvidationen avslutas. Kommunen förvärvar då fastigheten från bolaget 
genom fastighetsreglering och uttagsbeskattning sker då i bolaget enligt ovan. Enligt IL 
7 kap 2 § är kommunen befriad från inkomstbeskattning. Resultatet av detta steg skulle 
således vara att kommunen helt slipper ifrån beskattning för den latenta skatteskulden. 
När likvidationen är genomförd ska en anmälan lämnas in till Bolagsverket om 
avregistrering av bolaget. Resultatet av avregistreringen blir att bolaget inte längre står 
som arbetsgivare, inte är momspliktigt eller innehar F-skattsedel hos Skatteverket 
(Skatteverket, Avsluta företag, 2011, s 92)
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Steg 3: Avyttring av fast egendom till fastighetsägaren Rollsbo 3:23
När Fastigheterna ägs av kommunen, istället för att behålla hela fastighetsbeståndet i 
Solbräcke i egen ägo, kommer kommunen att avyttra del av fastigheten Solbräcke 1:11 
till fastighetsägaren Rollsbo 3:23 som fast egendom. Det som sker är en klassisk 
fastighetsförsäljning. Detta innebär att skattereglerna för avyttring av näringsfastighet 
aktiveras, reglerna för denna typ av avyttringar återfinns i IL 44 kap. 

Köpet av Rollsbo 3:23
Kommunen behöver rådighet över fastigheten Rollsbo 3:23 för att kunna bygga 
arenaområdet. Fastigheten ligger där simhall och idrottshallar är placerade enligt 
detaljplanen. I området finns även mark som är tänkt att säljas för exploatering i 
arenaområdet (byggrätt för centrumfunktion). Om simhallen måste flyttas på grund av 
att kommunen inte får rådighet över marken riskerar exploateringsvärdet på andra 
byggrätter i arenaområdet att minska eftersom de minskar i storlek eller försvinner helt.

Marköverlåtelse Intendenten 5 (Kvarter 14)  
November 2022 köpte Kungälvs kommun kvarter 14 av City i Kungälv 
Fastighetsförvaltning KB, ett bolag inom samma koncern som GROAB. Ett återköp gav 
kommunen en ökad rådighet och kontroll över kvarter 14. Syftet med återköpet var att 
sälja fastigheten vidare när möjlighet uppstår. 

Inom ramen för förhandlingar med fastighetsägaren för Solbräcke 1:10 och Solbräcke 
1:11 uttryckte fastighetsägaren önskemål om att få köpa Kvarter 14, Intendenten 5. 

Kommunen köpte fastigheten för 17 351 107 kronor, det vill säga att kommunen har 
betalat 1789 kronor per BTA (bruttototalarea) på 9700 m2.

Detaljplanen möjliggör en byggnation av bostäder och centrumverksamhet, såsom hotell 
eller andra näringsverksamheter inom stadsdelen Kongahälla i Kungälvs Kommun. 
Kommunen säljer fastigheten Intendenten 5, till Trivebo AB. Trivebo AB förbinder sig att 
inom fastigheten uppföra en höghusbyggnad om minst 16 våningar innehållande 
bostäder och hotellverksamhet. 

Köpeskillingen för fastigheten är 25 000 000 kronor. Trivebo AB förbinder sig att ansöka 
om bygglov för att bygga ett höghus om minst 16 våningar med bostäder och hotell. 
Köpeskillingen är baserad på dessa användningar och ska beräknas utifrån det totala 
antalet kvadratmeter BTA som det beviljade bygglovet för ovanstående byggnad 
medger.

Tilläggsköpeskilling
I det fall Trivebo AB, efter att första bygglovet för höghuset om minst 16 våningar har 
beviljats, på nytt ansöker om och får ett beviljat bygglov för en tillbyggnad ska Trivebo 
AB betala en tilläggsköpeskilling om 3000 kr för varje kvadratmeter BTA som varje 
framtida bygglov medger, utöver redan betald köpeskilling. 

I det fall som bostäderna omvandlas till bostadsrätter betalar Trivebo AB en 
tilläggsköpeskilling om 3000 kr för varje kvadratmeter BTA som är eller blir upplåten till 
en bostadsrättsförening.

Parkeringsfriköp
Priset för parkeringsfriköp ingår inte i köpesumman på 25 000 000 för fastigheten och 
kommer att regleras efter antal och behov. Parkeringsbehovet ska lösas genom s.k. 
parkeringsfriköp om 250 000 kr per plats genom tecknande av avtal om parkeringsfriköp 
med Kungälvs kommun innan bygglovet kan beviljas.

Kommunen och Trivebo AB är överens om att en behovsutredning gällande 
parkeringsbehovet ska tas fram av en opartisk extern sakkunnig som ska läggas till 
grund för antalet parkeringsfriköp.
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Hävning 
Om Trivebo AB inte ansökt om ett komplett och planenligt bygglov för en 
höghusbyggnad om minst 16 våningar innehållande en hotelldel om minst 5 våningsplan 
inom fastigheten senast 2024-12-31 har kommunen rätt att häva överlåtelsen av 
fastigheten och avtalet är då till alla delar förfallet. En sådan ansökan om bygglov får 
inte återkallas. 

Om kommunen nyttar sin rätt att häva överlåtelsen av fastigheten på grund av att 
bygglov inte sökts inom föreskriven tid enligt ovan, är betald handpenning enligt punkt 
C2 i avtalet förfallen, och ska inte återbetalas till Trivebo AB. 
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en hävning.

Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal, 
om utbyggnaden inte påbörjats i form av spontning och pålning inom arton (18) 
månader efter lagakraftvunnet bygglov för höghusbyggnaden om minst 16 våningar.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal, 
om utbyggnaden i sin helhet med inflyttningsklara bostäder/hotell inte är genomförd på 
fastigheten, inom fyra (4) år efter laga kraft vunnet bygglov för höghusbyggnaden om 
minst 16 våningar.

Kommunen äger rätt att kräva vite på 10 000 000 kronor om Trivebo AB, efter 
lagakraftvunnet bygglov för höghusbyggnaden om minst 16 våningar med hotelldel om 
minst 5 våningsplan, väljer att frångå sitt löfte om att bygga och upplåta utrymmen till 
hotell i höghusets nedre del omfattande minst 5 våningsplan. 

Trivebo AB förbinder sig att ha med villkor om vite enligt avtalet även i kontraktet vid 
försäljning av fastigheten som förbinder framtida köpare. I det fall Trivebo AB säljer 
vidare utan att köparen åtar sig vitesskyldighet gentemot kommunen, är Trivebo AB 
ansvarig gentemot kommunen att erlägga vitesbeloppen.

Köpeskillingar, tilläggsköpeskillingar och intäkter
Köpeskillingen för aktierna i bolagen, indirekt fastigheterna Solbräcke 1:10 och 
Solbräcke 1:11, uppgår till 60 000 000 kr. Vid tillträdesdagen kommer en 
tillträdesbalansräkning för respektive bolag att upprättas och eventuell justering av 
köpeskillingen kommer att ske utifrån dessa. Köpeskillingen kommer oavsett inte att 
överskrida överenskomna 60 000 000 kr. Köpet finansieras av likvida medel. 

Köpeskillingen i köpekontraktet för Rollsbo 3:23 uppgår till 4 800 000 kr. Fastigheten 
ingår i detaljplanen för Arenastaden. Köpet finansieras av likvida medel.

Försäljningen av del av Solbräcke 1:11, gårdsbebyggelsen, ger kommunen en intäkt på 
3 500 000kr. Vid Lantmäteriförrättning finns det en möjlighet att Lantmäteriet kommer att 
vilja att den avstyckade fastigheten ska bli något större, det innebär att intäkten på cirka 
3 500 000 kan komma att öka utifrån värderingen av kvadratmeterpris. Köpeskillingen 
kommer inte att understiga 3 500 000 kr. 

Försäljning av Kvarter 14, Intendenten 5, kommer att ge kommunen en intäkt på minst 
25 000 000 kronor. Fastigheten säljs för högre pris per BTA än kommunen köpte den 
för, och i det rådande ekonomiska läget bedömer förvaltningen att försäljningen är en 
positiv affär för kommunen, samt att utvecklingen för Kongahällaområdet är fortsatt 
positiv.
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Utvecklingen av inköpta fastigheter

Lägenheterna på Solbräcke 1:10
På fastigheten Solbräcke 1:10 finns lägenheter som kommunen blockhyr sedan 2019. I 
dagsläget används lägenheterna som boende för nyanlända. Ett arbete pågår med att 
hyresgästerna ska gå vidare till eget boende med förstahandskontrakt i allmännyttan 
eller privata hyresvärdars bestånd. När detta skett kan lägenheterna omvandlas till 
servicelägenheter.

Behovsbilden för BmSS (bostad med särskild service) 
Kommunen har för närvarande 6-7 omsorgstagare på köpt plats för att servicebostäder 
för personer med biståndsbeslut för BmSS saknas. Det bedömda behovet fram till och 
med 2026 är att ytterligare 6-7 omsorgstagare i den tänkta målgruppen kommer att 
behöva bostad.

I det av kommunfulllmäktige antagna investeringsprogrammet (KS2022/1866) finns idag 
budget för att bygga ett boende med servicelägenheter för omsorgstagare som fått 
biståndsbeslut inom ramen för SOL (Socialtjänstlagen) och/eller lagen om LSS. Detta 
boende har tidigare lokaliseringsstuderats till Skälebräcke och det finns 25 miljoner 
kronor avsatta för byggnationen. 

Vid start av projektering av boendet i Skälebräcke har förvaltningen fått negativt besked 
i bygglovsfrågan och bygglovsmyndigheten har bedömt att en detaljplan behöver 
upprättas. Det innebär att servicelägenheterna i Skälebräcke försenas med minst 2-4 år. 
Boendet skulle enligt tidplanen stå färdig i slutet av 2024. Med en detaljplaneläggning 
innebär det att det först kan levereras 2026 eller 2027. Behovet för målgruppen finns 
redan idag. 

Förvaltningen har därför undersökt om lägenheterna på Solbräcke kan omvandlas till 
BmSS (servicelägenheter). Efter lokalanpassningar så att det skapas ytor för personal 
och gemensamhetsutrymmen för omsorgstagarna samt vissa 
tillgänglighetsanpassningar i några av lägenheterna gör förvaltningen bedömningen att 
lägenheterna kan fungera väl för målgruppen. Totalt sett kan minst 12-14 lägenheter 
användas för BmSS. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska 
mål eller kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har bedömts utifrån kommunfullmäktiges strategiskt mål nummer 3: Att ge 
möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar, samt strategiskt mål nummer 2: En trygg 
omsorg med valmöjligheter genom hela livet.

Bedömning har även gjorts utifrån strategiskt mål 6: Hållbar samhällsutveckling genom 
ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

Vidare berörs ärendet av kommunstyrelsens resultatmål om ökad behovstäckning inom 
äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”
Fastigheten ligger lokaliserad där det finns kommunal infrastruktur i form av vägar, 
cykelbanor, vatten och avlopp, busshållplatser och med närhet till samhällsservice och 
arbetsplatser.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Enligt Policyns för fastigheter och exploatering (KS2019/1444) är en önskad effekt att
tillförsäkra kommunens möjligheter genom rådighet över mark för en hållbar tillväxt. 

Strategi nummer 2 om attraktionskraft under sjunde punkten i näringslivsstrategin 
fastställer att Kungälvs kommun är en attraktiv plats att besöka, verka och bo i. Det gör 
Kungälvs kommun inom ramen för strategi 2 bland annat genom att:

 Visa öppenhet för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.
 Kraftsamla marknadsföringen av Kungälvs som etablerings- och besöksort.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kommunen kommer genom detta förvärv få en långsiktig förvaltning av lägenheterna på 
fastigheten Solbräcke 1:10. Bostäderna planeras användas till målgrupper inom ramen 
för det kommunala ansvaret för BmSS enligt Socialtjänstlagen och/eller LSS. 

Markinnehavet på fastigheten Rollsbo 3:23 möjliggör byggnation av arenaområdet och 
idrottsanläggningarna som kommunens föreningar är i stort behov av. 

Markinnehav av råmarksområden i Solbräcke 1:10 och 1:11 bedöms kunna bidra till den 
fortsatta utvecklingen av Kungälv.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Medarbetarnas arbetsmiljö kommer att omhändertas vid omställning av byggnaderna på 
Solbräcke 1:10 till servicelägenheter inom ramen för bostad med särskild service.

Ekonomisk bedömning
Ärendet avser en fyrastegsaffär för att kunna realisera arenaprojektet, enligt 
följande steg:

1. Solbräcke 1:10 och Solbräcke 1:11 köps för 60 000 000 kronor, indirekt via 
aktieköp. Köpet finansieras av likvida medel.

Proformabalansräkningar har upprättats för de båda bolagen. 
Proformabalansräkningen är en preliminär balansräkning avseende bolagen som 
säljaren tagit fram som en preliminär bedömning av bolagens ställning per 
tillträdesdagen. Vid tillträdesdagen kommer en tillträdesbalansräkning för respektive 
bolag att upprättas och eventuell justering av köpeskillingen kommer att ske utifrån 
dessa. Köpeskillingen kommer oavsett inte att överskrida överenskomna 
60 000 000 kr. Efter tillträdesdagen kommer fastigheterna Solbräcke 1:10 och 1:11 
att överföras till kommunen och de två bolagen kommer därefter att likvideras.

2. Rollsbo 3:23 (inom arenaområdet) köps för 4 800 000 kronor.

3. Del av Solbräcke 1:11 säljs till fastighetsägare för Rollsbo 3:23 för minst 3 500 000 
kronor. Vid Lantmäteriförrättning finns det en möjlighet att Lantmäteriet kommer att 
vilja att den avstyckade fastigheten ska bli något större, det innebär att intäkten på 
cirka 3 500 000 kan komma att öka utifrån värderingen av kvadratmeterpris. 
Köpeskillingen kommer inte att understiga 3 500 000 kr.

4. Försäljning av Intendenten 5 (Kvarter 14) kommer att ge en köpeskilling på minst 25 
000 000 kr för fastigheten. I det fall Trivebo AB, efter att första bygglovet för 
höghuset om minst 16 våningar har beviljats, på nytt ansöker om och får ett beviljat 
bygglov för en tillbyggnad ska Trivebo AB betala en tilläggsköpeskilling om 3000 kr 
för varje kvadratmeter BTA som varje framtida bygglov medger, utöver redan betald 
köpeskilling. 

I det fall som bostäderna omvandlas till bostadsrätter betalar Trivebo AB en 
tilläggsköpeskilling om 3000 kr för varje kvadratmeter BTA som är eller blir upplåten 
till en bostadsrättsförening.
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Priset för parkeringsfriköp ingår inte i köpesumman på 25 000 000 för fastigheten 
och kommer att regleras efter antal och behov. Parkeringsbehovet ska lösas genom 
s.k. parkeringsfriköp om 250 000 kr per plats genom tecknande av avtal om 
parkeringsfriköp med Kungälvs kommun innan bygglovet kan beviljas.

Fastigheterna i Solbräcke1:10 och 1:11 och Rollsbo 3:23 kommer att bokföras som en 
tillgång på balansräkningen. Den avstyckade fastigheten för gårdsbebyggelsen på 
Solbräcke 1:11 kommer att hanteras som en omsättningstillgång då den säljs vidare till 
annan köpare.

Förvaltningen gör bedömningen att de ovan beskrivna strategiska fastighetsköpen ger 
kommunen rådighet över fastigheter som kan ingå i en markreserv för fortsatt 
samhällsutveckling. I en framtida detaljplaneläggning av markområdena kan byggnation 
av bostäder och verksamhetslokaler möjliggöras. 

Att köpa bostäderna i Solbräcke bedöms ge kommunen möjlighet att ställa om 
bostäderna till BmSS eller annat ändamål såsom korttidsboende och kunna verkställa 
biståndsbedömda beslut rörande bostad med särskild service, ta hem vissa köpta 
platser samt undvika viten på grund av icke verkställda beslut.

Fastighetsekonomi i Solbräcke 1:10
Kommunen betalar idag blockhyra om ca 2 600 000kr om året för lägenheterna på 
Solbräcke 1:10. Avtalet löper till och med 2024, därefter kan det förlängas med 3 år i 
taget. Utöver detta har kommunen kostnader för inre underhåll, renhållning och 
snöröjning uppgående till ca 365 000 kr per år. Kommunens årliga kostnad för 
inhyrningen är därmed totalt ca 3 000 000kr.

En simulering och kostnadsanalys har gjorts hur kostnadsutvecklingen blir om 
kommunen förvärvar Solbräcke 1:10. Kommuninvests analysverktyg har använts. I 
simuleringen har en ränta om 3% och en självfinansieringsgrad om 60% använts. 
Bedömning görs att det krävs investeringar i lokalanpassningar i omfattningen 6-9 mkr 
på objektet för att omvandla lägenheterna till BmSS-lägenheter. 
Nedanstående diagram illustrerar simuleringen. I simuleringen har förvaltningen tagit 
med lokalanpassningarna i grundinvesteringen vilket innebär att hyran är simulerad på 
att anpassningarna är genomförda.

Kommunen kommer att ha driftkostnader för personal på ett BmSS men denna kostnad 
kommer att uppstå oavsett om boendet drivs i Solbräcke 1:10 eller på annan plats. 
Biståndsbedömda beslut enligt Socialtjänstlagen eller LSS ska verkställas, annars 
riskerar kommunen att beläggas med vite. När servicebostäder saknas i kommunen 
måste platser köpas utanför kommunen, av annan kommun eller annan utförare. 

Diagram över kostnadsutvecklingen för att hyra kontra äga boendet.
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende Rollsbo 3:23 godkänns.
2. Upprättat förslag till kontrakt för försäljning av del av Solbräcke 1:11 

godkänns.
3. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal med bilagor av Intendenten 5 

(Kvarter 14) godkänns.
4. Punkt 1-3 ovan gäller under förutsättning att samtliga kontrakt tecknas av 

både säljare och köpare.
5. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag 

att underteckna samtliga ovanstående handlingar. 
6. Punkt 1-6 ovan gäller under förutsättning av beslutet i dess helhet vinner 

laga kraft efter kommunfullmäktiges beslut. 
7. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta förslag till avtal om aktieköp 

av Konsulatets Fastighets AB (Solbräcke 1:10) och Jesslis AB (Solbräcke 
1:11).

8. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
punkt 1-6.

9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende Rollsbo 3:23 godkänns.
2. Upprättat förslag till kontrakt för försäljning av del av Solbräcke 1:11 

godkänns.
3. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal med bilagor av Intendenten 5 

(Kvarter 14) godkänns.
4. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta och besluta om avtal om aktieköp 

av Konsulatets Fastighets AB (Solbräcke 1:10) och Jesslis AB (Solbräcke 
1:11).

5. Punkt 1-4 ovan gäller under förutsättning att samtliga kontrakt tecknas av 
både säljare och köpare.

6. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag 
att underteckna samtliga ovanstående handlingar. 

7. Punkt 1-6 ovan gäller under förutsättning av beslutet i dess helhet vinner 
laga kraft. 

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Haleh Lindqvist Anders Holm 
Kommundirektör Sektorchef samhälle och 

utveckling 

Expedieras till: Pia Jakobsson, Boris Damljanovic, Anders Holm

För kännedom till: Andreas Blixt
Christina Gunnesby
Åsa Berglie 
Rickard Holmgren 
Madeleine Wollbrant
Denis Nähring
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SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

KÖPEKONTRAKT

Säljare: Håkan Torbjörn Trapp, 1/1 del p.nr: 19760402-5150

nedan kallad säljaren

Köpare: Kungälvs kommun, 1/1 del org.nr: 212000-1371

nedan kallad kommunen

Fastighet: Kungälv Rollsbo 3:23 i Kungälvs kommun, nedan kallad fastigheten. 

Överlåtelse- Säljaren överlåter och försäljer fastigheten till kommunen för en
förklaring överenskommen köpeskilling av

******4 800 000 FYRAMILJONERÅTTAHUNDRATUSENKRONOR******  

och på följande villkor i övrigt.

1. Köpeskillingens erläggande och inteckningar/ pantbrev 
Hela köpeskillingen skall utan anmodan, senast på tillträdesdagen, insättas på säljarens 
bankkonto………………………………………………,

Säljaren garanterar;
-  att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till 550 000 kronor. 
-  att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt. 

På tillträdesdagen ska likvidavräkning och köpebrev upprättas. 

2. Tillträde
Tillträde till fastigheten sker 20XX-XX-XX.

3. Fastighetens skick/ rättigheter 
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och belastas inte av några rättigheter. 

4. Handlingar som överlämnas på tillträdesdagen
På tillträdesdagen överlämnas köpebrev och övriga handlingar som krävs för lagfart. 
Även övriga handlingar beträffande fastigheten som kan vara av betydelse för kommunen 
såsom ägare av fastigheten ska överlämnas.
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SAMHÄLLE OCH UTVECKLI

5. Fördelning av kostnader och intäkter
För fastigheten utgående fastighetsskatt och andra periodiska avgifter samt all avkastning 
av fastigheten betalas respektive erhålls av säljaren i den mån de belöper på tiden före 
tillträdesdagen och av kommunen i den mån de belöper på tiden därefter. Jordabalkens 
regler för fördelning av kostnader och intäkter skall gälla.

6. Lagfartskostnader
Kommunen betalar ensam kostnaderna för lagfart i samband med detta köp.

7. Anslutningsavgift
Eventuella framtida anslutningsavgifter betalas av kommunen.

8. Faran för fastigheten
Säljaren står faran om fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och 
tidpunkten för kommunens tillträde. Faran övergår på kommunen om fastigheten ej 
tillträtts på grund av kommunens dröjsmål.

9. Köpets giltighet och rätt till hävning 
Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig 
ersättning för sin skada. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt 
att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om Köparen är privatperson och kan 
hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla 
rimliga åtgärder hade vidtagits. 

Detta köpekontrakt är giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen i Kungälv 
genom beslut som därefter vinner laga kraft.

                 -----------------------------------------------------

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Kungälv datum:
För KÖPAREN 
KUNGÄLVS KOMMUN

.................................................
Miguel Odhner ordförande kommunstyrelsen 
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SAMHÄLLE OCH UTVECKLI

.................................................
Haleh Lindqvist kommundirektör 

Kungälv datum:
SÄLJAREN

.................................................
Torbjörn Trapp 

Säljarens namnteckningar bevittnas:

.................................................

.................................................
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KÖPEKONTRAKT

Säljare:

Kungälvs kommun 
Org. nr: 212000-1371
Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv

Nedan kallad Kommunen

Köpare: 

Namn: Håkan Torbjörn Trapp Personnummer: 19760402-5150 Andel: 1/1
Rollsbovägen 1, 442 40 Kungälv

Nedan kallad Köparen.

Köpeobjekt: 
Del av Kungälv Solbräcke 1:11, omfattande ca 2500 kvm, nedan kallad Fastigheten. 
Fastigheten har angivits med rödmarkerat område på bilaga 1.

Kommunen överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen för en överenskommen 

köpeskilling om:

TREMILJONERFEMHUNDRATUSEN/3 500 000/KRONOR

För överlåtelsen gäller följande:

1. Erläggande av köpeskilling

köpeskilling om 3 500 000 kr skall erläggas senast på tillträdesdagen. 
Kommunen skickar faktura för köpeskillingen.

2. Äganderättens övergång
Parterna är överens om att äganderätten till Fastigheten övergår först på tillträdesdagen.

3. Tillträde 
Tillträde till Fastigheten sker när:

 En ny fastighet har bildats i en lantmäteriförrättning som vinner laga kraft. 

 Köpeskillingen har erlagts i sin helhet.

4. Köpebrev/Lagfart
Vid tillträdet överlämnas köpebrev och övriga dokument som kan behövs för lagfart erforder till 
Köparen. 
Alla med köpet förenade lagfarts-, stämpel-, och inteckningskostnader betalas av Köparen. 
Lagfart söks på köpebrevet som ska upprättas. 
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5. Fastighetsbildning
Kommunen ansöker om en fastighetsbildning för bildandet av en ny fastighet genom 
avstyckning och för nya servitut för väg och befintliga ledningar, se röd linje bilaga 2. 
Ingen ersättning ska erläggas för servitutsupplåtelsen. Lokaliseringen för befintliga ledningar 
meddelas av Kommunen under lantmäteriförrättningen för avstyckningen. 
Köparen biträder ansökan genom undertecknandet av detta köpekontrakt. Kommunen 
bekostar lantmäteriförrättningen.

6. Fastighetens skick
Fastigheten överlåts i befintligt skick som accepteras av Köparen. 
Fastigheten överlåts utan pantbrev.
Fastigheten berörs ej av befintliga rättigheter, se bifogat registerutdrag bilaga 3. 

7.  Fördelning av kostnader och intäkter 
Jordabalkens regler för fördelning av kostnader och intäkter ska gälla.
Kommunen kommer beställa och bekosta en energideklaration och överlämna till Köparen. 

8.  Detaljplan

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

9. Faran för Fastigheten
Kommunen står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och 
tidpunkten för Köparens tillträde. Faran övergår på Köparen om Fastigheten ej tillträtts på 
grund av Köparens dröjsmål.

10. Köpets giltighet och hävning 
Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till 
skälig ersättning för sin skada. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne 
dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om Köparen är 
privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha 
kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. 

Detta köpekontrakt är giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen i 
Kungälv genom beslut som därefter vinner laga kraft.

______________________________________________________________________________

Detta köpekontrakt har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var 
Sitt och det tredje skickas till lantmäteriet. Köpekontraktet får inte utan Kommunens skriftliga 
medgivande överlåtas på annan part.  

Kungälv 202  -                      Kungälv 202   - 
För kommunen                                                                        Köparen 
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_________________________________                       __________________________________
Miguel Odhner                                                                          Torbjörn Trapp 
ordförande kommunstyrelsen                          

                                                                          

_________________________________

Haleh Lindqvist 

Kommundirektör 

Ovanstående säljares namnteckning bevittnas:

___________________________________     ________________________________

Bilagor:
1. Karta utvisande fastigheten.
2. Servitut för väg och ledningar.
3. Fastighetsutdrag. 
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Kartbilaga 1 
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Bilaga 2 servitut

Röd markering gäller för väg.
Servitut för befintliga ledningar skickas in i samband med lantmäteriförrättningen.
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Marköverlåtelseavtal Intendenten 5 Dnr: KS2015/1732

1
Sign: _______

Mellan Trivebo AB org.nr 559257-5038, Solbräckegatan 2, 442 45 Kungälv, nedan kallad 
”Exploatören” och Kungälvs kommun org.nr 212000–1371, 442 81 Kungälv, nedan kallad 
”Kommunen”, gemensamt kallat ”Parterna”, träffas härmed följande

MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 
nedan kallat ”Avtalet” 

avseende marköverlåtelse och exploatering inom detaljplan ”Detaljplan för centrum, 
detaljhandel och bostäder, Kvarter 14 - Kongahälla” avseende fastigheten Intendenten 5, 
Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

Till Avtalet hör bilagda handlingar:
Bilaga 1: Detaljplanen
Bilaga 2: Exploateringsfastigheten Intendenten 5
Bilaga 3: Definition av BTA

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Kommunen har sedan länge haft önskemål om etablering av ett hotell i centrala Kungälv och 
har därför tagit fram en detaljplan för det s.k. kvarter 14 i form av ett höghus inom 
Kongahällaområdet.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av ett höghus med bostäder och centrumverksamhet 
(hotell) inom stadsdelen Kongahälla i Kungälvs Kommun. 

Avtalet reglerar marköverlåtelse till Exploatören samt villkoren för genomförandet av den 
planerade byggnationen inom det överlåtna markområdet. 

B. DETALJPLAN

1. Beskrivning
Detaljplanen, se Bilaga 1, ger möjlighet för centrumverksamhet och bostäder från ca våning 8 
uppåt. Totalt medger Detaljplanens byggrätt ca 23 våningar.

2. Plan- och bygglovsavgift
Plankostnaderna ingår i köpeskillingen. När Exploatören har erlagt köpeskillingen enligt 
Avtalet ska Exploatören inte betala planavgift i samband med bygglov. Exploatören betalar 
däremot bygglovsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande taxa.

C. MARKÖVERLÅTELSE

1. Marköverlåtelse 
Kommunen överlåter härmed fastigheten Intendenten 5, som är markerat med rött på Bilaga 
2, nedan kallat Exploateringsfastigheten, till Exploatören i befintligt skick. 



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : Kungälv Marköverlåtelseavtal Intendenten 5

Marköverlåtelseavtal Intendenten 5 Dnr: KS2015/1732

2
Sign: _______

2. Köpeskilling
Exploatören förbinder sig enligt punkt F2 och punkt I4 att ansöka om bygglov för och bygga 
ett höghus om minst 16 våningar med bostäder och hotell. Köpeskillingen är baserad på dessa 
användningar och ska beräknas utifrån det totala antalet kvadratmeter BTA (se definition för 
BTA i Bilaga 3) som det beviljade bygglovet för ovanstående byggnad medger. 

Köpeskillingen för Exploateringsfastigheten är 3000 kronor per kvadratmeter BTA enligt 
ovan. Köpeskilling ska dock aldrig vara lägre än 25 000 000 kr oavsett antalet kvadratmeter 
BTA i beviljat bygglov enligt ovan. 

Exploatören erlägger köpeskillingen till Kommunen på följande sätt:

- En dellikvid, nedan kallad Handpenning, om 1 000 000 kronor ska erläggas inom 30 
dagar efter att Avtalet blivit giltigt enligt punkt I3 nedan.

- Resterande belopp, som slutlikvid, motsvarande minst 24 000 000 kr ska erläggas 
inom 30 dagar efter det att laga kraftvunnet bygglov inom Exploateringsfastigheten 
föreligger.

Köpeskillingen ska betalas in av Exploatören till av Kommunen anvisat konto. Om 
Exploatören inte ansökt om bygglov och betalat köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt 
att häva köpet, se punkt I4 nedan.

3. Tilläggsköpeskilling vid ändrat bygglov i framtiden
I det fall Exploatören efter att första bygglovet för höghuset om minst 16 våningar har 
beviljats på nytt ansöker om och får ett beviljat bygglov för en tillbyggnad ska Exploatören 
betala en tilläggsköpeskilling om 3000 kr för varje kvadratmeter BTA som varje framtida 
bygglov medger, utöver redan betald köpeskilling enligt punkt C2 ovan.

Denna tilläggsköpeskilling ska erläggas senast 30 dagar efter att aktuellt bygglov har 
beviljats. Tilläggsköpeskillingen skall erläggas av Exploatören mot faktura genom insättning 
på av Kommunen anvisat konto.

Exploatören förbinder sig att ha med detta villkor i kontraktet vid försäljning av hela eller del 
av Exploateringsfastigheten, samt förbinda framtida köpare vid villkoret om 
tilläggsköpeskilling. Iakttar Exploatören inte detta villkor vid vidareförsäljning är Exploatören 
fortsatt ansvarig gentemot Kommunen att erlägga tilläggsköpeskilling, om ny ägare ansöker 
om och får beviljat ett framtida bygglov.

Kommunen har rätt att skriva in detta villkor i fastighetsregistret.

4. Tilläggsköpeskilling vid ombildning till bostadsrätt
Parterna är överens om att Exploateringsfastigheten ska bebyggas med bostäder i enlighet 
med Detaljplanen. 

I det fall bostäderna upplåts med bostadsrätt betalar Exploatören en tilläggsköpeskilling om 
3000 kr för varje kvadratmeter BTA som är eller blir upplåten till en bostadsrättsförening.
s 15%.
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Tilläggsköpeskillingen ska erläggas av Exploatören senast 30 dagar efter det datum som 
bostadsrättsföreningen har bildats. Tilläggsköpeskillingen skall erläggas av Exploatören mot 
faktura genom insättning på av Kommunen anvisat konto.

Exploatören förbinder sig att ha med detta villkor i kontraktet vid försäljning av hela eller del 
av Exploateringsfastigheten, samt förbinda framtida köpare vid villkoret om 
tilläggsköpeskilling. Iakttar Exploatören inte detta villkor vid vidareförsäljning är Exploatören 
fortsatt ansvarig gentemot Kommunen att erlägga tilläggsköpeskilling, om ny ägare 
omvandlar hyresrätter till bostadsrätter.

Kommunen har rätt att skriva in detta villkor i fastighetsregistret.

5. Köpebrev och Tillträde 
När Exploatören betalat slutlikviden enligt punkt C2 för Exploateringsfastigheten skall 
Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till Exploatören som bekräftelse på fullgjord 
betalning enligt punkt D1.

Dagen då köpeskillingen till fullo är erlagd och Kommunen överlämnat kvitterat köpebrev 
kallas ”Tillträdesdagen”.

6. Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar förutom det obelånade pantbrevet på 185 000 000 kr som på 
Tillträdesdagen övergår obelånat till Exploatören.

7. Gatukostnadsersättning
Kommunen har utfört ett antal infrastrukturella åtgärder för att iordningsställa 
Exploateringsfastigheten. Gatukostnadsersättning för de utförda åtgärderna ingår i ovan 
nämnd köpeskillingen om minst 25 000 000 kr.

8. Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på Tillträdesdagen inte belastas av några 
andra servitut eller nyttjanderätter.

9. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas i sin helhet av Exploatören.

10. Avräkning
Kommunen svarar för skatter, räntor och andra utgifter samt inkomster för 
Exploateringsfastigheten till den del de belöper på tiden före Tillträdesdagen. Exploatören 
svarar för sådana kostnader och inkomster från och med Tillträdesdagen. Parterna ska 
upprätta en likvidavräkning per Tillträdesdagen. 

11. Grundförhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar för Exploateringsfastighetens 
grundförhållanden/markförhållanden, vilket innebär att Exploatören har att själv svara för 
nödvändiga grundundersökningar och för vidtagande av de grundförbättringsåtgärderna, t ex 
pålning eller annan förstärkningsåtgärd, som kan visa sig erforderlig för genomförande av 
planerad bebyggelse inom Exploateringsfastigheten. 
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Exploatören erinras om sitt ansvar som fastighetsägare och byggherre för eventuella skador 
orsakade av Exploatörens arbeten på Exploateringsfastigheten. Detta gäller exempelvis 
eventuell grundvattensänkning som kan medföra skador på omkringliggande fastigheter, 
orsakade av de arbeten som Exploatören utför. 

Skulle Exploatören vid markarbete påträffa äldre ledningar som ej är i bruk får Exploatören 
stå kostnaden för hanteringen av dem.

Enligt utförda provtagningar och rapport (maj år 2022) genom konsultbolaget WSP inför 
byggstarten av höghuset finns inga förhöjda halter som klassas som förorenad mark som 
behöver hanteras enligt MB kap 10 inom Exploateringsfastigheten. Om det mot förmodan 
skulle påträffas sådana förorenade massor åtar sig Kommunen kostnadsansvaret för dessa. 
Parterna ska i sådant fall träffas för att diskutera lämpligt tillvägagångssätt för hantering av de 
förorenade massorna.  

Kommunens miljöenhet har dock i beslut 2022-05-23 informerat om att det kan finnas 
föroreningshalter i det s.k. djupa grundvattnet. Detta bör utredas vidare eftersom val av metod 
och teknik för pålning av höghusbyggnaden kan komma att behöva anpassas för att förebygga 
spridning av det potentiellt förorenade djupa grundvattnet till ytligare grundvattenområden. 
Exploatören accepterar härmed ovanstående risk och tar fullt ansvar för eventuellt ökade 
kostnader med anledning av detta.

D. FASTIGHETSBILDNING 

1. Fastighetsbildning
Exploateringsfastigheten är bildad och består av 3-D utrymmen. Kommunen förser 
Exploatören med aktuell förrättningsakt. Exploatören bekostar all övrig fastighetsbildning 
som denne önskar göra.

E. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

1. Allmänna gator
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom Detaljplanen och intilliggande berörda 
detaljplaner och ansvarar därför för utbyggnaden av alla anläggningar på allmän platsmark 
som inte rör höghusbyggnaden.

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

1. Husbyggnation
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmark på Exploateringsfastigheten och ska 
följa gestaltningsprinciperna enligt Detaljplanen. 

2. Upplåtelseform och användning
Exploatören förbinder sig att inom Exploateringsfastigheten uppföra en höghusbyggnad om 
minst 16 våningar innehållande bostäder som upplåts med bostäder och lokaler med 
användning hotell om minst 5 våningsplan.
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Avsteg från ovanstående resulterar i att Exploatören gör sig skyldig till att erlägga 
tilläggsköpeskilling enligt punkt C4 och/eller vite enligt punkt I5 och ger Kommunen en rätt 
att häva överlåtelsen enligt punkt I4. 
   
3. Parkering
Exploatören ska lösa hela parkeringsbehovet för Exploateringsfastigheten i enlighet med 
Kommunens parkeringsnorm som gäller vid tillfället för höghusets bygglovsansökan. 

Parkeringsbehovet för hela Exploateringsfastigheten ska lösas genom s.k. parkeringsfriköp 
om 250 000 kr per plats genom tecknande av avtal om parkeringsfriköp med Kommunen 
innan bygglovet kan beviljas.

Ersättningen för parkeringsfriköpet erläggs av Exploatören senast 30 dagar efter att första 
slutbeskedet för höghusbyggnaden har fattats.  

Kommunen och Exploatören är dock överens om att en behovsutredning gällande 
parkeringsbehovet ska tas fram av en opartisk extern sakkunnig som ska läggas till grund för 
antalet parkeringsfriköp. För det fall Kommunens byggnadsnämnd i sin prövning av 
bygglovet för höghuset föreskriver ett högre antal än behovsutredningen kommer fram till ska 
parterna träffas för att hitta en gemensam lösning på mellanskillnaden.

4. Bygglogistik
Exploatören ska under byggnationstiden säkerställa en god stadsmiljö samt en fungerande 
infrastruktur. Arbetsområdet samt transporter till och från byggarbetsplatsen får inte avsevärt 
hindra framkomligheten för:

- Räddningstjänsten utryckningsmöjligheter.
- Övriga funktioner i stadsmiljön såsom befintlig handel och fungerande kollektivtrafik.
- Tredjeman gällande bil-, gång- och cykeltrafik. Omledning ska ske i 

Exploateringsfastighetens närhet och bestäms av godkänd TA-plan.

Pågår samtidigt flera entreprenader inom Kongahälla eller andra centrala delar av Kungälv 
skall alla exploatörer tillsammans med Kommunen samordna en gemensam och 
kostnadseffektiv bygglogistik. Kostnaden för detta samt Kommunens kostnad för 
administration, under den period exploatörens arbete pågår, fördelas mellan alla inblandade 
exploatörer. 

Större och långvarigt bestående provisoriska vägar, trafikomläggningar, provisoriska 
parkeringsplatser och andra arrangemang såsom iordningsställande av etableringsytor, 
säkerhetsåtgärder och erforderliga återställningsarbeten som föranletts av Exploatörens 
byggnation och som erfordras för att befintliga verksamheter inom och utom 
Exploateringsfastigheten ska ombesörjas och bekostas av Exploatören så att det fungerar 
under byggnationen.

5. Obebyggd kvartersmark
Innan överlåten mark bebyggs ska den hållas i vårdat och städat skick. 

6. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation 
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel val av 
energieffektiva bostäder, hållbara materialval, insatser för biologisk mångfald, 
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tillgängliggörande av naturområden samt underlättande för de boende att göra hållbara val i 
vardagen. Även byggprocessen bör vara resurs- och energieffektiv för att minska dess 
negativa miljöpåverkan.

7. Skyddsåtgärder
Gång-och cykelvägar finns i Exploateringsfastighetens närhet och kan komma i konflikt med 
byggtrafik. Stor försiktighet måste iakttas.  

8. Försäkringar
Med anledning av ovan nämnda arbeten ska Exploatören tillse att de försäkringar tecknas som 
skäligen kan erfordras för att ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot 
eventuella skador. Bevis om tecknade försäkringar ska på begäran inlämnas till Kommunen 
innan markarbetena påbörjas och vara tillgängliga för berörda fastighetsägare.

G. TEKNISK FÖRSÖRJNING

1. VA-anslutning
Kommunen bygger ut anläggningar för allmänt vatten och avlopp fram till 
Exploateringsfastigheten och upprättar förbindelsepunkter i samråd med Exploatören. 
Anläggningsavgift, enligt vid debiteringstillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt 
har ordnats, Exploatören fått information om förbindelsepunktens läge samt kan ta den i bruk. 
Exploatören betalar anläggningsavgiften.

2. Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas/infiltreras inom kvartersmarken innan avledning till kommunal 
dagvattenledning. Dagvattenanläggningar på Exploatörens kvartersmark byggs ut och 
bekostas av Exploatören. Anslutningspunkt för dagvatten kommer att förläggas i 
Exploateringsfastighetens närhet.

Dagvatten ska hanteras i enlighet med Kommunens vid varje tidpunkt gällande dagvattenplan 
med innehållande dagvattenpolicy och Detaljplanens bestämmelser.

3. Renhållningsordning
I kommunen finns en antagen renhållningsordning beslutad av kommunfullmäktige där 
avfallsföreskrifter ingår. Exploatören är skyldig att följa vid var tid gällande 
renhållningsordning.

4. El, fiber och fjärrvärme
Exploateringsfastigheten ska anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB. 
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillfället gällande 
taxa. 

Höghuset ska anslutas till öppna fibernät som ägs av Kungälv Energi AB, eller eventuell 
annan fiberägare i området. Exploatören kontaktar själv Kungälv Energi AB, eller eventuell 
annan fiberägare i området, för att förvissa sig om att det finns, eller går att teckna avtal för 
den internetoperatör Exploatören eventuellt väljer att teckna föravtal med. 
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören.
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Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar. 
Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren för fjärrvärmeanslutning och i 
förekommande fall teckna avtal med Kungälv Energi AB. 

Inom Exploateringsfastighetens närhet finns samtliga ovan nämnda ledningsslag framdragna.

H. GENOMFÖRANDE

1. Tidplan
Exploatören ska innan byggstart kunna redovisa en detaljerad tidplan för projektets 
genomförande fram till och med inflyttningsklara lägenheter. 

2. Organisation för genomförande
För genomförandet av exploateringen finns det inom Kommunen en projektorganisation. 
Projektorganisationen består av en styrgrupp, projektledningsgrupp samt arbetsgrupper. 
Exploatören ska tillsätta de resurser som erfordras för att möta projektorganisationen.

3. Projektledare 
Exploatören ska tillsätta en projektledare som ska närvara vid de möten som Kommunens 
projektledning för Kongahälla kallar till.

4. Exploatörens entreprenör
Exploatörens entreprenör ska delta vid de möten inom projekt Kongahälla som Kommunen 
kallar denne till.

5. Samordning
Exploatören ska medverka till att såväl projektering som arbeten för genomförande av 
Detaljplanen samordnas mellan berörda intressenter och Kommunen. Resultatet av 
samordningen ska dokumenteras och finnas tillgänglig under projektering och genomförande. 

Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i samråd 
med Exploatören.

6. Etableringsutrymme och upplag
Ifall Exploatören behöver etableringsutrymme utanför Exploateringsfastigheten ska detta 
stämmas av och beslutas via projektets projektledare.

För nyttjande av Kommunens mark utgår ersättning enligt vid var tid gällande taxa. I 
förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas från Kommunen samt från berörda 
exploatörer och fastighetsägare.

7. Framkomlighet
Det åligger Exploatören att undvika lerspill eller annan nedsmutsning till följd av transporter 
till och från byggnadsområdet i samband med byggnationen.

Skador eller nedsmutsning som uppkommer på befintliga gator och anläggningar och som 
vållats av Exploatören eller av Exploatören anlitad entreprenör ska återställas omgående 
genom Exploatörens försorg och på Exploatörens bekostnad.
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Exploatören är ansvarig för sådan vinterväghållning som erfordras inom exploateringsområdet 
för att byggnation inom Exploatörens kvarter ska kunna fortgå. Exploatören ska inte rikta 
några ersättningsanspråk mot Kommunen för utebliven vinterväghållning.

8. Exploatörens besiktning och skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande 
byggnader och anläggningar, inklusive häckar och träd. Skador som uppkommer utanför 
Exploateringsfastigheten ska återställas av Exploatören, till den del skadan uppkommit till 
följd av Exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. 

Exploatören ska bekosta och svara för att erforderlig syn och besiktning av anläggningar och 
byggnader på angränsande mark före och efter genomförd byggnation. Syn och besiktning 
genomförs enligt gängse metoder. Kommunen, berörd ansvarig enhet, ska kallas och närvara 
vid besiktning av anläggningar och byggnader på allmän plats.

9. Grundvatten
Exploatören ska vidta åtgärder för att grundvattennivåer inte påverkas negativt i en 
omfattning som inte kan accepteras med anledning av Exploatörens åtgärder inom 
Exploateringsfastigheten.

I. ÖVRIGT 

1. Överlåtelseförbud
Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av kommunstyrelsen i 
Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att godkänna en sådan 
överlåtelse. I det fall Avtalet överlåts på annan ska förvärvaren skriftligen förbinda sig att 
överta samtliga villkor och åtaganden i enlighet med Avtalet.

Överlåtelse ska inte vägras eller försenas om den sker till helägt bolag inom Exploatörens 
koncern och förvärvaren åtar sig att överta samtliga villkor och åtaganden i enlighet med 
Avtalet samt överlåtaren går i borgen såsom för egen skuld för förvärvarens förpliktelser 
gentemot Kommunen enligt Avtalet. Exploatörerna ska skriftligen informera Kommunen om 
överlåtelsen.

2. Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol.

3. Avtalets giltighet
Detta Avtal är till alla delar giltigt under förutsättning att det:

1. undertecknas av behörig firmatecknare hos Exploatören, och därefter

2. godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som därefter vinner laga kraft, och

3. undertecknas av behörig företrädare hos Kommunen efter beslutet i punkt 2 ovan har 
vunnit laga kraft. 

Kommunen åtar sig att tillse att behörig företrädare hos Kommunen undertecknar Avtalet 
senast 30 dagar efter beslutet i punkt 2 ovan har vunnit laga kraft.
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9
Sign: _______

Om detta Avtal inte skulle bli giltigt efter Exploatörens undertecknande skall överläggningar 
upptas mellan Parterna beträffande projektets fortsatta handläggning. Enas Parterna inte om 
annat ska samarbetet enligt Avtalet brytas utan krav på ersättning från någondera av parterna 
för nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna förhoppningar. 

4. Hävning
Om Exploatören inte ansökt om ett komplett och planenligt bygglov för en höghusbyggnad 
om minst 16 våningar innehållande en hotelldel om minst 5 våningsplan inom 
Exploateringsfastigheten senast 2024-12-31 har Kommunen rätt att häva överlåtelsen av 
Exploateringsfastigheten och Avtalet är då till alla delar förfallet. En sådan ansökan om 
bygglov får inte återkallas. 

Innan sådan hävning sker ska Kommunen och Exploatören föra en dialog om rådande 
marknadssituation, projektets genomförbarhet och eventuella avtalsmässiga förändringar i god 
anda.

Om Kommunen nyttar sin rätt att häva överlåtelsen av Exploateringsfastigheten på grund av 
att bygglov inte sökts inom föreskriven tid enligt ovan, är betald Handpenning enligt punkt 
C2 förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören. 

Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en hävning.

5. Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal, om 
utbyggnaden inte påbörjats i form av spontning och pålning inom arton (18) månader efter 
lagakraftvunnet bygglov för höghusbyggnaden om minst 16 våningar.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal, om 
utbyggnaden i sin helhet med inflyttningsklara bostäder/hotell inte är genomförd på 
Exploateringsfastigheten, inom fyra (4) år efter laga kraft vunnet bygglov för 
höghusbyggnaden om minst 16 våningar.

Kommunen äger rätt att kräva vite på 10 000 000 kronor om Exploatören, efter 
lagakraftvunnet bygglov för höghusbyggnaden om minst 16 våningar med hotelldel om minst 
5 våningsplan, väljer att frångå sitt löfte om att bygga och upplåta utrymmen till hotell i 
höghusets nedre del omfattande minst 5 våningsplan. 

Exploatören förbinder sig att ha med villkor om vite enligt Avtalet även i kontraktet vid 
försäljning av Exploateringsfastigheten som förbinder framtida köpare. I det fall Exploatören 
säljer vidare utan att köparen åtar sig vitesskyldighet gentemot Kommunen, är Exploatören 
ansvarig gentemot Kommunen att erlägga vitesbeloppen.

6. Rätt för Exploatören att frånträda avtalet
Exploatören skall ha rätt att frånträda Avtalet när som helst fram till 2024-11-30. Frånträde 
skall ske genom skriftligt meddelande från Exploatören till Kommunen och innebär att 
Avtalets samtliga delar blir ogiltiga, med undantag av att Kommunen behåller erlagd 
Handpenning.

----------------------------------------
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Sign: _______

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Kungälv 202   -    -  Göteborg 202  -     -   
För KUNGÄLVS KOMMUN För TRIVEBO AB

________________________ ________________________
Miguel Odhner 
Kommunstyrelsens ordf.

________________________ ________________________
Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Bevittnas:

________________________

________________________
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Bilaga 4 – Definition av BTA 

BTA ovan mark 
 

Våningsplan ovan mark 

BTA ovan mark i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för 

fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare. 

BTA ovan mark som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda 

vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, tvättstuga, gemensamhetslokal o dyl) i fristående 

byggnader räknas inte som BTA ovan mark. 

Balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som BTA ovan mark. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan. 

 

Suterrängvåning 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om ‐ utefter minst en vägg ‐ golvets översida i våningen 

närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är 

våningsplanet att betrakta som källare. Area inom suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

All area inom lägenheter räknas som BTA ovan mark liksom i förekommande fall innanförliggande 

förbindelsekorridor. 
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Bilaga 4 – Definition av BTA 

Som BTA ovan mark för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 

förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som BTA ovan mark (se fig nedan). Trapphus och hiss placerade i suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 

 

För kommersiella eller övriga lokaler räknas BTA ovan mark i suterrängvåning till ett husdjup om 10 meter. För 

bruttoareor inom husdjup 10‐30 meter räknas 75 % som BTA ovan mark. Om våningshöjden är högre än 3 

meter ska 10‐metersgränsen utökas till vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som 

ljusa. 
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Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

  

Fastigheten Kungälv Solbräcke 1:10 
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1. Sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värderingsobjekt Fastigheten Kungälv Solbräcke 1:10  

Uppdragsgivare Kungälvs kommun (org.nr 212000-1371), genom Madeleine Wollbrant.  

Syfte Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde (se vidare 
under avsnitt 5 ”Definition av marknadsvärde och metodtillämpning”). Enligt 
uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag vid eventuellt 
förvärv.  

 

Värdetidpunkt 2022-11-10  

Förutsättningar Se särskilda förutsättningar i avsnitt 2.  

Objektstyp Inom fastigheten inryms dels flerbostadshus på tillfälligt bygglov, ett småhus med 

lada samt ett större skogsområde  

 

Marknadsvärde Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet 

av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till: 

46 500 000 kr 

 

 

  

45 000 000 kr 
  

    
Fyrtiofem miljoner  kronor 
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2.  Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Fastigheten Kungälv Solbräcke 1:10. 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371), genom Madeleine Wollbrant. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde (se vidare under avsnitt 5 ”Definition 

av marknadsvärde och metodtillämpning”). Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som 

beslutsunderlag vid eventuellt förvärv. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2022-11-10. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De 

allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella 

begränsning. 

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för 

värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, 

hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur 

redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får 

användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/ 

fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 

ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i 

RICS Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered 

Surveyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighets-

marknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.    

Upplysningar 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : VU Kungälv Solbräcke 1_10 (hela fastigheten), 2022-11-10

2022-11-10   Ordernummer: 182881   

Fastigheten Kungälv Solbräcke 1:10 

 

 

5  

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

Särskilda förutsättningar 

• Fastigheten värderas i befintligt skick utifrån de förhållanden som gäller vid värdetidpunkten. Vad 

gäller den del som avser flerbostadshus beaktas de risker/möjligheter som det innebär att 

flerbostadshusen är uppförda på tillfälligt bygglov, att detaljplan saknas men att planbesked finns, 

att bebyggelsen är uppförd i moduler samt att kommunen blockhyr flerbostadshusen för 

vidareupplåtelse för sociala kontrakt.  

• Värdebedömningen förutsätter att det inte föreligger några akuta renoveringsbehov.  

• Det område på fastigheten som utgör skogsmark värdebedöms endast översiktligt. Detsamma 

gäller eventuella bebyggelseförväntningar inom skogsområdet.  

• Befintligt småhus med tillhörande lada och angränsande tomtplats värdebedöms i ett separat 

utlåtande. Bedömt värde framgår i avsnitt 6 och ingår i totalvärdet i detta utlåtande.  

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2022-11-03 av Daniel Bergqvist  på Svefa. Vid besiktningen 

deltog representanter för hyresgäst och fastighetsägare. 

Vid besiktningen har ett urval av lägenheter och utrymmen besiktigats.   

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren  

• Lokalhyreskontrakt 

• Planbesked med tillhörande handlingar 

• Bygglovshandlingar 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 

statistik från SCB med flera. 
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3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom fastigheten inryms dels flerbostadshus, dels ett småhus med tillhörande lada, dels ett större 

skogsområde. Fastigheten uppgår till ca 3,4 hektar.  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Konsulatets Fastighets AB. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i Kungälvs kommun, i utkanten av Kungälvs tätort, nära Solbräcke 

verksamhetsområde utmed Karebyvägen. Närområdet präglas av verksamheter, industri, bostäder och 

natur. 

Karebyvägen utgör genomfartsgata i området och förbinder bl.a. Kungälvs centrum med samhället Kareby i 

norra Kungälv. Tillgängligheten bedöms som god i och med närheten till E6. En busshållplats ligger strax 

intill värderingsobjektet.  

Väster om Karebyvägen ligger ett större verksamhetsområde bl.a. med bilhandel, hyrtjänster, verkstäder 

m.m. Norr om ligger en större bostadsfastighet men ängsmark, lada m.m. (fd. gård).   

 

     

Bildkälla: stadskarta (kungalv.se). Fastigheten Solbräcke 1:10 med flerbostadshus, småhus och 

skogsområde (värderingsdata.se) 

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om 34 271 kvadratmeter. Ca 27 000 kvm bedöms utgöra 

natur/skogsmark. Övriga delar bedöms utgöra vad som normalt är att uppfatta som tomtmark. Tomtmarken 

är mestadels plan men skogsmarken i övervägande del stark kuperad.  

Marken runt om och mellan flerbostadshusen är grusad.  
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Byggnadsbeskrivning 

Flerbostadshusen inom Solbräcke 1:10 består av moduler i 1-2 plan fördelat på fyra enheter (A-D). Den 

totala uthyrbara arean (bruksarean) uppgår till 1 346 kvadratmeter. Tillfälligt bygglov erhölls 2019-04-30 och 

gäller i 10 år dvs till 2029. Bruksarean fördelar sig på 26 lägenheter varav flertalet lägenheter är små (1 

rum). I hus D finns större lägenheter om 4 RoK.  

 
Hus A-C har lägenhetsentréer från utsida (markplan eller loftgång). Hus D har dels entréer från markplan, 

dels invändigt trapphus till våning 2. En gemensam tvättstuga samt lägenhetsförråd finns i hus A. Parkering 

sker på grusad plan framför husen. Några tomtanläggningar av betydelse saknas helt. Förhållandena är 

mycket enkla.  

Lokaltyp

*m² % Antal

Bostäder 1 346 100 -

Summa/Medel 1 346 100 0

Uthyrbar area

 

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet.  

Konstruktion 

Undergrund  postglacial lera med ringa jorddjup.  

Grundläggning  platta på mark, plintgrund 

Stomme  trä 

Bjälklag  trä 

Fasadmaterial  trä 

Yttertak  betongpanna 

Fönster  3-glas 

Teknik 

Uppvärmning  byggnad A-C direktverkande el, byggnad D: luft-vattenvärmepump 

Ventilation  frånluft 

Sophantering  kärl utomhus 

Hissar  saknas 

Övrigt 

Parkering  på område  

Tvättstuga  gemensam, även i respektive lägenhet i ett av husen 

Solceller  finns på taket på hus D, ca 90 paneler  

A 

B 

C 

D 
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Skick och standard 

Byggnadernas yttre skick bedöms som bra – normalt med hänsyn till ålder och typ av bebyggelse.  

Byggnadernas inre skick och standard varierar:    

Hus A-C:  Väggar i lägenheterna är vitmålade med linoleummatta på golv. Köken i de mindre 

lägenheterna är små (pentrylika) och utgör en del av rummet. Uppvärmningen är el-

värmeradiatorer. Enskilda varmvattenberedare i respektive lägenhet. I hus A-C har 

badrummen plastmatta. Det allmänna intrycket är att lägenheterna har enkel standard med 

normalt skick.  

Hus D: Väggarna i lägenheter och trapphus är vitmålade. Badrumsgolven kaklade med 

våtrumstapet på väggar. Duschkabin och tvättmaskin finns i dessa lägenheter. Köket är 

moderna och utrustade med häll, ugn, diskmaskin. I övrigt enkla material i lägenheterna. 

Gemensam uppvärmning via luft-vattenvärmepump och vattenburna radiatorer.  

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 

noterades vid besiktningen. Enligt uppgift från fastighetsägaren har man inte haft något väsentligt 

fastighetsunderhåll sedan modulernas uppfördes på denna plats 2018/19.  

Samtliga hus är moduler som tidigare funnits på annan plats. Hus D har enligt fastighetsägaren funnits i 

Stenungsund. Hus A-C har tidigare funnits i Göteborg. Modulernas ålder uppskattas till ca 15 år 

(genomsnittligt värdeår är 2008).  

Miljö  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet.  

Rättsliga förhållanden 

I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Planförhållanden 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Befintligt bygglov är tillfälligt och gäller till 2029.   

I Kungälvs översiktsplan, antagen 2012, anges ett område vari värderingsobjektet ligger som ”möjlig 

förtätning eller omvandlingsområde” (orange begränsningslinje). Delar av fastigheten bedöms delvis ligga 

inom ”närströvområde”.  

Erhållet planbesked  

Kommunen har lämnat planbesked på fastighetsägarens ansökan om planbesked.  

Planbeskedet gäller nybyggnad inom grannfastigheten Solbräcke 1:11 (del av) samt att permanentera 

befintliga flerbostadhus inom Solbräcke 1:10 (värderingsobjektet).  

Kommunen skriver följande i sin tjänsteskrivelse (2019-11-14 Planbesked för bostäder, Solbräcke 1:10 

m.fl.(DnrKS2019/1138): 
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Ansökan avser 50-100 lägenheter i tvåvåningshus på fastigheterna Solbräcke 1:10 och 

1:11. Det aktuella området omfattar cirka 17 000 kvm. Fastigheterna är privatägda, 

Konsulatets fastighets AB står bakom ansökan. Aktuellt område är beläget öster om 

Karebyvägen, granne med Solbräcke verksamhetsområde cirka 3 km nordväst om Kungälvs 

centrum. Marken består av jordbruksmark, på vilken en del bostäder med tillfälligt bygglov 

uppförts. I norra hörnet av aktuellt område ligger en äldre gård. Precis öster om aktuellt 

område ligger i en bergsluttning ett skogsområde med ädellövskog (ek).  

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger ”Möjlig 

förtätning/omvandlingsområde”. En mer specifik beskrivning om vilken typ av bebyggelse 

som avses för aktuellt område finns dock inte. Skogsområdet öster om aktuellt område är 

utpekat som närströvområde. Aktuellt område omfattas inte av någon detaljplan.  

Inga kända fornlämningar finns inom aktuellt område.  

Kommunalt VA finns i närområdet.  

Goda kollektivtrafikförbindelser samt väl utbyggda gång- och cykelbanor finns i närområdet.  

På fastigheten Solbräcke 1:10 gavs i november 2018 respektive april 2019 tidsbegränsat 

bygglov i 10 år för totalt 25 st lägenheter och kontor (MOBN2018/0891 respektive 

MOBN2019/0085). Bilagt bygglovsansökan var en mindre riskinventering avseende 

transporter med farligt gods och närliggande verksamheter. Slutsatsen i denna var att de 

risker som undersökningen hade haft möjlighet att undersöka inte bedömdes påverka 

planerad bebyggelse på ett oacceptabelt sätt. 

I samband med ansökan av dessa tidsbegränsade bygglov yttrade sig bl.a. 

räddningstjänsten och miljöenheten. Räddningstjänsten ansåg att det var olämpligt med 

bostäder på platsen pga närheten till verksamhetsområdet, vilket medför risker vid 

exempelvis brand eller transport av farligt gods. Miljöenheten lyfte även att 

bullerproblematik, lukt och luftföroreningar kan innebära att verksamheterna behöver vidta 

skyddsåtgärder pga för kort skyddsavstånd. Det har förekommit klagomål från närliggande 

bostäder avseende oljeeldning, buller och oro för utsläpp av lösningsmedel. Vidare 

bedömdes marken som brukningsvärd värdefull jordbruksmark.  

Söder om aktuellt område ligger ett tryckeri som förbrukar ansenliga mängder 

lösningsmedel som förångas och släpps ut på ett diffust sätt genom ventilationen. Denna 

verksamhet har varit aktuell för tillsyn efter att närboende har upplevt obehag av utsläpp av 

lösningsmedel och buller. 

Platsen är inte optimal för ett stort antal bostäder på grund av närheten till 

verksamhetsområdet och de risker, buller och andra olägenheter som detta innebär. Om 

platsen ska planläggas för bostäder permanent kommer höga krav ställas på att säkra 

bostäderna från risker, buller och andra olägenheter, såsom utsläpp av lösningsmedel från 

det närliggande verksamhetsområdet. Detta kommer kan sannolikt innebära att eventuella 

bostäder kommer att få placeras längre bort från Karebyvägen och verksamhetsområdet än 

vad som illustreras i ansökans skiss. Detta är viktigt inte bara för en god boendemiljö, utan 

även för att närliggande verksamheter ska kunna bedrivas utan att tvingas till begränsningar 

på grund av klagomål från nya närboende. Även hänsyn till närliggande värdefull natur ska 

visas. En eventuell planläggning innebär sannolikt att ett mindre antal bostäder i slutändan 

kommer att kunna byggas än vad sökanden anger i ansökan.  

Ett tillskott på ytterligare bostäder i området kan innebära att nuvarande anslutning till 

Karebyvägen blir otillräcklig. Trafikverket är väghållare för Karebyvägen och bestämmer var 

en anslutning kan anläggas, men TGP anser att en ny anslutning bör anläggas från 

cirkulationen om det blir ett större tillskott av bostäder.  
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Känt i nuläget är att under eventuellt planarbete kommer särskilt buller- och riskutredningar 

krävas. Sannolika övriga utredningar omfattar geoteknik, dagvatten och trafik.  

Omfattningen av eventuell ny bebyggelse får utredas djupare i en planläggning. 

Planbeskedet innebar att utskottet för samhälle och utveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

följande:  

 

Bedömning av planrisk och väntetid 

Ett positivt planbesked innebär att planrisken bedöms som förhållandevis låg. Däremot kan de utredningar 

som tas fram i prövningen av markens lämplighet för bebyggelse innebära en lägre exploateringsgrad i 

jämförelse med ansökan. Detta framgår av tjänsteskrivelsen som citerats i tidigare avsnitt. Konsekvensen 

är sannolikt färre bostäder, än inga alls. I samband med att tillfälligt bygglov gavs för modulhus på 

Solbräcke 1:10 angav räddningstjänst och kommunens miljöenhet att tillfälligt bygglov ej bör ges. 

Invändningarna kommer innebära att en framtida planprocess kan behöva ta särskild hänsyn till 

omgivningarna.  

Inriktningen på en eventuell planläggning bedöms vara att befintlig bebyggelse ska kunna kvarstå med stöd 

av nytt permanent bygglov. Eftersom befintliga flerbostadshus ligger med marginal till Karlebyvägen 

bedöms förutsättningarna att i detaljplan säkerställa befintliga bostäder som god. Däremot kan åtgärder 

behöva vidas inom fastigheten för att klara exempelvis krav på buller, luft m.m. Som alternativt scenario 

finns att nuvarande bebyggelse avvecklas och ny uppföras (gäller då befintliga byggnader inte kan inpassas 

i den nya byggrätten), alternativt att ingen detaljplan tas fram alls eller överprövas av rättslig instans.  

Att kommunen är hyresgäst, presumtiv köpare och innehar planmonopol bedöms i aktuellt fall påverka 

planrisken nedåt. Så som planbeskedet är formulerat bedöms att det finns politiska direktiv om att påbörja 

planläggning i syfte att ge kommunen stöd för fortsatt verksamhet som hyresgäst alternativt förvärv.  

Sammantaget bedöms planrisken, för den del av planbeskedet som avser Solbräcke 1:10, till omkring 15%. 

Nivån är lägre än vad som bedöms rimligt för den del av planbeskedet som avser nybyggnad inom delar av 

grannfastigheten Solbräcke 1:11.  

Gällande väntetid fram till en eventuellt färdigställd detaljplaneläggning kan delvis bedömas utifrån 

uppgifterna i tjänsteskrivelsen från slutet av 2019 vari anges att planläggning kan påbörjas 2025 med 

antagande 2027. Ett antagande bedöms inte påverkas av utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar 

och allmän plats eftersom dessa redan är utbyggda i området. Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under 

2028.   
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4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Efter en tydlig inbromsning i svensk ekonomi i Q1 (BNP, -0,8 %) noterades en relativt stark tillväxt i Q2 

(BNP, +3,8 %). Konjunkturinstitutets prognos (sept-22) ligger på 2,7 % för 2022 respektive -0,1 % för 2023. 

Sverige väntas gå in i lågkonjunktur under 2023, en lågkonjunktur som sannolikt består till 2025/2026.  

Den ryska invasionen av Ukraina har medfört en stor geopolitisk osäkerhet som kan få långtgående 

konsekvenser, och det kvarstår viss osäkerhet kring de långsiktiga konsekvenserna av corona-pandemin.  

Inflationen är historiskt exceptionellt hög; ca 9,7 % sett till de senaste 12 månaderna (KPIF, sept-22), 

framför allt p.g.a. stigande priser på energi och livsmedel. Riksbanken bedömer att inflationen kommer vara 

fortsatt hög under 2022/2023, och att det krävs en tydligt restriktiv penningpolitik för att motverka att den 

höga inflationen blir än mer långvarig. I september höjdes styrräntan med 100 punkter till 1,75 %, med en 

prognos om fortsatta höjningar under 2022/2023 upp till 2,5 %. Utvecklingen är osäker, men inflationen 

väntas stabiliseras kring 2,0 % under 2024/2025.  

Hushållen har en tydligt negativ syn på den ekonomiska utvecklingen, vilket medför ett minskat utrymme för 

konsumtion och investeringar.  

Sverige står inför stora demografiska utmaningar, framför allt p.g.a. den åldrande befolkningen (till 2030 

kommer ca 25 % av befolkningen vara 65+). Befolkningen inom den ”yrkesaktiva” kategorin 20–64 år 

väntas endast öka med ca 3 % till 2030, medan antalet 85+ år väntas öka med ca 55 %. De offentliga 

finanserna är starka, vilket möjliggör nödvändiga investeringar i vård/skola/omsorg (och teknisk 

infrastruktur). På sikt är emellertid en ökande försörjningskvot (=andelen personer i ”icke-arbetsför” ålder) 

en stor utmaning.  

Det höga elpriset utgör ett stort problem för den resursintensiva basindustrin som till stor del är beroende av 

låga priser (och en infrastruktur som säkerställer tillförlitlig leverans av erforderlig el). Med fortsatt höga 

priser följer en risk för omfattande neddragningar, och t.o.m. konkurser. Vidare finns en risk att investeringar 

skjuts på framtiden, även investeringar som syftar till en långsiktig omställning till en mer klimat-

/hållbarhetsanpassad industri.  

Arbetslösheten för 2022 och 2023 väntas minska till 6,8% respektive 6,6 % (att jämföra med 7,9 % under 

2021). Återhämtningen är emellertid osäker och arbetsmarknaden är känslig för negativa signaler.  

Coronapandemin har påskyndat näringslivets strukturomvandling, och det svenska näringslivet blir alltmer 

kunskapsintensivt. Inom flera yrken är det brist på kompetent arbetskraft vilket riskerar att hålla tillbaka den 

positiva utvecklingen. Utan erforderlig kompetens finns det risk för att investeringar skjuts på framtiden, som 

t.ex. nödvändiga ”gröna investeringar” för att möjliggöra omställningen till ett mer klimat-/miljöanpassat 

näringsliv. Inom vård/skola/omsorg ökar behovet av arbetskraft p.g.a. den demografiska utvecklingen, men 

även här är tillgången till utbildad arbetskraft begränsad.   

Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, en negativ trend som ökade under coronapandemin och som 

riskerar att bita sig fast (antalet arbetslösa >24 månader närmar sig 100 000 personer). För att skapa 

förutsättningar för att långtidsarbetslösa ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden krävs insatser med 

fokus på kompentensutveckling. Utbildning är den viktigaste faktorn till en varaktig etablering på 

arbetsmarknaden, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet.  
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Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har noterat en långsiktig positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom i praktiken samtliga geografiska delmarknader och fastighetssegment.  

2022 har noterat en stark inledning på investeringsmarknaden med en totalt transaktionsvolym om ca 118,3 

mdkr under Q1 och Q2. I Q3 har noterats en tydligt minskad transaktionsaktivitet, endast ca 19,3 mdkr 

(motsvarande en minskning om ca 60 % jämfört med 2021).  

Det finns ett fortsatt investeringsintresse för kvalitativa fastigheter, men osäkerheten på fastighets-

/investeringsmarknaden är stor (i huvudsak p.g.a. stigande kredit-/finansieringskostnader och skilda 

förväntningar hos köpare/säljare). Transaktions-/projektmarknaden väntas vara fortsatt ”avvaktande” under 

Q4, och in i 2023.  

 
Källa: Svefa 

Det finns en tydlig samsyn på marknaden om en fortsatt låg transaktionsvolym, med stigande direkt-

avkastningskrav och sjunkande marknadsvärden under Q3/Q4, inom i praktiken samtliga geografiska 

delmarknader och fastighetssegment. 

Kreditmarknaden har tydligt försvagats under 2022. Den 10-åriga statsobligationsräntan har ökat kraftigt, 

och även ”traditionell” bankfinansiering har noterat klart sämre villkor med höjda räntor och sänkt 

belåningsgrad. För den vanligen högt belånade fastighetssektorn medför det att kostnad för lånat kapital 

stiger, vilket försämrar avkastningen på eget kapital.  

Med de stigande kredit-/finansieringskostnaderna följer ett ökat fokus på ”hög-avkastande” fastigheter.  

Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör fortsatt intressanta investeringar. En tydlig fördel på den 

kommersiella fastighetsmarknaden är de inflationsskyddade hyresavtalen som ”realvärde-säkrar” 

investeringen (det måste emellertid noteras att marknadshyran inte nödvändigtvis följer inflationen). Vidare 

finns det en osäkerhet kring lokalhyresmarknadens långsiktiga utveckling ”post-corona” som till viss del 

även påverkar investeringsmarknaden (digitalisering, hem-/distansarbete och fokus på flexibla 

lokaler/hyresavtal väntas medföra minskad lokalefterfrågan, med risk för pressade hyresnivåer och ökande 

vakanser). 

Till följd av e-handelns tillväxt och attraktiva triple-net-avtal har logistikfastigheter noterat en stark utveckling 

under senare år, men det finns en förväntan om en tydlig ”rekyl” vad gäller direktavkastningskrav.   
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Handelsfastigheter utgör ett diversifierat segment, där livsmedel och lågprishandel väntas utvecklas relativt 

starkt. Hushållens minskande konsumtion medför emellertid en tydlig risk för viss detaljhandel (vilket även 

kan noteras för café/restaurang, hotell/spa o.d.) 

Samhällsfastigheter är inte lika konjunkturs-/marknadsberoende som kommersiella fastigheter, men till följd 

av utvecklingen på kredit-/fastighetsmarknaden väntas direktavkastningskraven stiga (vilket till viss del är 

ett resultat av att investerare efterfrågar mer ”hög-avkastande” fastigheter).  

Bostadsfastigheter utgör fortsatt stabila investeringar, men för ”låg-avkastande” objekt och nyproduktion har 

det under Q3 noterats stigande direktavkastningskrav. Marknaden för nyproduktion har även påverkats av 

de stigande bygg-/exploateringskostnaderna, det avvecklade investeringsstödet, och att Svea hovrätt satt 

tydliga begränsningar på utvecklingen för presumtionshyra.  

Enligt Boverket (prognos, juni-22) finns ett behov om ca 63 400 nya bostäder per år under 2022 – 2030 (för 

att möta prognostiserad befolkningsutveckling och ”latent” behov p.g.a. tidigare otillräcklig nybyggnation). 

Det är fortsatt efterfrågan på mark/byggrätter och projektfastigheter, särskilt inom storstadsregionerna och 

universitets-/högskoleorter. Den stora risken på projektmarknaden utgörs av stigande bygg-

/exploateringskostnader, särskilt då utvecklingen på privatbostadsmarknaden medför att det sannolikt blir 

svårt att ”kompensera” detta genom högre pris/hyra ut mot kund. Beaktat de projektekonomiska 

förutsättningarna väntas projektaktiviteten minska, vilket i sin tur medför en avvaktande marknad med 

sjunkande marknadsvärden för bostadsbyggrätter.  

De ”fysiska” klimatriskerna har stort fokus, vilket också väntas påverka investerings-/fastighetsmarknaden i 

allt högre utsträckning (särskilt vid nyproduktion). Klimatrelaterade risker medför finansiella risker, vilket i sin 

tur påverkar förutsättningarna – och kostnaderna – på försäkrings-/kreditmarknaderna. Det kan få stora 

konsekvenser för kapitalintensiva tillgångar som fastigheter.  

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen avseende hyresfastigheter 

inrymmande bostäder och lokaler har de senaste åren varit relativt god, vilket också har avspeglats i sänkta 

direktavkastningskrav. För hyresenheter inrymmande huvudsakligen lokaler var investeringsklimatet dock 

något mer avvaktande under coronapandemin. Framgent bedöms osäkerheten för hyreshusenheter 

inrymmande såväl bostäder som lokaler vara stor där stigande räntor och en långvarig hög inflationstakt 

sannolikt kommer att påverka investeringsklimatet på den lokala fastighetsmarknaden.Under de senaste 

månaderna noteras generellt en mer avvaktande marknad med få avslut, vilket tyder på att köpare och 

säljare har svårt att mötas.  

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Kungälvs kommun avseende hyreshusfastigheter 

inrymmande bostäder och lokaler har den senaste femårsperioden varit relativt stabil. Under 2022 har 

transaktionsaktiviteten dock likt regionen i stort varit avvaktande. Köpare har i huvudsak varit lokala aktörer 

och bostadsrättsföreningar. Säljare har till övervägande del varit lokala aktörer och privatpersoner. 

Omsättningen på hyreshusfastigheter på / i närheten av värderingsobjektet är begränsad. Den låga 

transaktionsaktiviteten bedöms huvudsakligen bero på ett lågt utbud. Efterfrågan bedöms vara hög. För 

bostadsfastigheter i värderingsobjektets läge bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i 

intervallet 1 600 – 1 900 kr/kvm uthyrbar area (BOA) beroende på värdeår och lägenhetsstorlek, och den 

marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms i princip som obefintlig.   
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Värderingsobjektets marknadsförutsättningar  

Värderingsobjektet har ett svagt läge för ordinära hyresbostäder men med ett allmänt stort behov av 

hyresbostäder, främst till låga hyror, kan hyresrisken ses som låg. Objektets läge är sämre främst med 

hänsyn till störningar från intilliggande vägar och verksamhetsområde samt belägenhet på orten. Däremot 

ombesörjs närområdet med kollektiva förbindelser. Öster om objektet finns ett strövområde. Tillgången på 

service/dagligvaruhandel är nästintill obefintlig. På den allmänna bostadshyresmarknaden ligger objektet 

inom ett C-läge (A-D enligt Svefas lägesindelning). Kungälvs stadskärna ligger ca 3 km från objektet.  

Kommunen blockhyr all bruksarea i flerbostadshusen för vidareupplåtelse utan besittningsskydd för sociala 

ändamål. Hyresavtal gäller till och med 2024-10-30 och hyresförhållandet är ett lokalhyresavtal utan 

besittningsskydd. Hyresgästen står för drift och har ett långtgående underhållsansvar för ytskikt samt 

ansvar för att andrahandshyresgäster inte röker i bostäderna. Vidare har hyresgästen särskilt ansvar för 

sanering av eventuella vägglöss. Sammantaget innebär förhållandet att hyresgästen bär merparten av den 

inre fastighetsrisken men att hyresvärden ansvarar för yttre underhåll samt installationer. Hyresnivån 

uppgår till 2 523 750 kr motsvarande ca 1 880 kr/kvm bruksarea (kallhyra) och indexuppräknas med KPI 

årligen.  

Kommunens behov av boendeplatser för sociala ändamål/evakuering är mycket stort. Typ av hyresgäst och 

avtalsförhållanden bedöms ha en positiv påverkan på fastighetsvärden. Kommunens skyldigheter att ordna 

bostad är långtgående, även om boende i aktuellt och likande objekt normalt sker utan besittningsskydd 

men med olika former av tillsyn och särskilda villkor och regler. Boendet har normalt sin grund i 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Antalet särskilda boendelösningar har ökat över tid främst pga. ett 

allt större behov då fler hamnar utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 

Bedömningen är att kommunens behov kommer att kvarstå eftersom det i dagsläget inte finns något som 

talar för en radikal förändring av bostadsmarknaden för de grupper som står utanför. Vad som däremot kan 

tänkas ändras över tid är att kommunerna själva eller genom kommunalt bolag tar ett större egenansvar för 

att uppföra eller köpa egna fastigheter för detta behov. Presumtiv köpare av aktuellt objekt är därmed 

kommunen självt alternativt bolag som är särskilt nischat på att tillhandahålla boendelösningar för uthyrning 

till vård/behandlingsföretag eller kommuner.  

Riskerna kopplat till fastigheten är att kommunen tillgodose sitt behov på annan plats, att det tillfälliga 

bygglovet inte förlängs, samt att detaljplanen fördröjs, avbryts eller inte vinner laga kraft. Då behöver 

bebyggelsen avvecklas. Restvärdet utgör i så fall det underliggande markvärdet (mestadels råmark) samt 

restvärdet av modulerna som bedöms kunna flyttas till en annan plats. Samtliga dessa risker påverkar 

kalkylräntan för de kommande åren.  

Vad gäller övriga delar av fastigheten görs följande bedömning:  

Skogsområdet: stark kuperad terräng med lövskog, bedöms inte sannolik att bebygga. Ej 

avverkningsmogen. Sammantaget mycket lågt värde.  

Småhus med lada: bedöms i separat utlåtande.  
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5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Marknadsvärdet är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid 

värdetidpunkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter 

sedvanlig marknadsföringstid där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång. 

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-

metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 

exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 

skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 

en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet 

förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som 

kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 

den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 

betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 

istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  
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6. Värdering 

Ortsprismetod  

En ortsprisanalys avseende lagfarna försäljningar av hyreshusenheter inrymmande bostäder och/eller 

lokaler (typkod 320, 321, 322, 325) inom Kungälvs tätort (inklusive intilliggande samhällen nära tätorten) har 

genomförts. Lagfarna köp av fastigheter som motsvarar värderingsobjektet saknas.  

Svefa har däremot kännedom om överlåtelser av ett antal nyproducerade bostäder i Kungälv:  

 

• I maj 2020 kommunicerades att NCC sålt ett hyresrättsprojekt omfattande 60 lägenheter i nya 

området Nordtag i Ytterby i Kungälvs kommun. Köpare är Colianderska stiftelsen och affären har 

genomförts genom en så kallad forward funding till köpeskillingen 136 mkr. Planerat färdigställande 

är våren 2022. Priset motsvarar cirka 39 400 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med 

beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,1 %. 

 

• Under november månad 2019 förvärvades fastigheterna Magasinet 1 och 2 i stadsdelen Ytterby i 

Kungälvs kommun av Trenum AB till ett underliggande fastighetsvärde av 375 mkr. Säljare var 

KAB Fastigheter. Objektet omfattar totalt cirka 9 300 kvadratmeter fördelade på bostäder, 

äldreboende, vård och butik/ restaurang. Attendo Sverige AB är största hyresgäst med en 

avtalslängd som löper till 2030-09-30. Byggnaden på objektet uppfördes 2015. Priset motsvarar 

cirka 40 100 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 4,2 %. 

 

• I maj 2019 förvärvade Lansa Fastigheter 89 nybyggda hyresrättslägenheter inom del av fastigheten 

Kungälv Korpen 5 av Ikano bostad. Köpeskillingen är inte officiell men direktavkastningen bedöms, 

medbeaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,0 – 4,25 %. 

 

Uppgifter om överlåtna nyproducerade hyresbostäder bidrar indirekt till värdebedömningen på så sätt att 

värderingsobjektet, som avser moduler på tillfälligt bygglov som är 10-15 år gamla, bör värdebedömas med 

hänsyn till försåld nyproduktion.  

 

Värderingsobjektet blockhyrs av kommunen och avviker därmed från ordinära hyrebostäder där de boende 

är förstahandshyresgäster. Kännedom om överlåtelser av modulbostäder på tillfälligt bygglov saknas av 

Svefa och bedöms generellt ytterst sällsynta. Någon direkt värdebedömning enligt ortsprismetoden bedöms 

inte möjlig att göra.  

Avkastningsmetod 

Inledning 

I aktuellt fall baseras kalkylen på de faktiska förhållandena. Som parallellt scenario simuleras värdet utan 

beaktning av tillfälligt bygglov, planrisk etc. Syftet är att bedöma objektet som om det fanns ett permanent 

bygglov i förhållande till de faktiska förhållandena.  

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2022-12-01 

Inflation 

Under 2022 och 2023 har använts inflationsantaganden om 10,0 % respektive 4,0%, därefter 2,0 %. 
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Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-

institutet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, kalkylränta och restvärde 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 

försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och 

erfarenhet.  

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 

bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 

direktavkastningskrav. Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på 

andrahandsmarknaden för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta 

läggs en fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och 

alternativa användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa 

direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta värdeutlåtande. 

I aktuellt fall beaktas följande vid bedömning av kalkylräntan:  

• Gällande blockhyresavtal gäller till och med 2024-10-30 

Bedömningen är att kommunens behov kvarstår och att hyresavtalet förlängs på utgående 

hyresnivå. Kalkylräntan justeras inte inför nuvarande avtalsslut. Hyresrisken bedöms generellt som 

låg.  

• Flerbostadshusen har uppförts på tillfälligt bygglov vilket upphör 2029-04-05.  

Inför att det tillfälliga bygglovet upphör höjs kalkylräntan eftersom det finns en hypotetisk risk att 

kommunen inte förlänger det tillfälliga bygglovet. Risken bedöms dock som låg eftersom 

hyresgästen äger frågan om förlängt tillfälligt lov.   

• Detaljplaneprocessen 

Planrisken har uppskattats till 15%. Planarbetet bedöms påbörjas 2025 med förväntan om ett 

antagande i slutet av årtiondet. Planrisken hanteras tillsammans med punkten ovan genom 

justering av kalkylräntan för år 2029-2032 med 1% samt utgående direktavkastningskrav för 

beräkning av restvärdet, från 5,0% till 6%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp: 

  

Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning. Fastighetsskatt ingår hyran.  

Hyresgästen bedriver inte momspliktig verksamhet i lokalerna. Om fastighetsägaren väljer bli frivilligt 

skatteskyldig till moms för uthyrning av lokalen och kan fastighetsägaren utkräva moms på hyran.  

Hyresutvecklingen följer KPI, i kalkylen tillämpat enligt följande: Under 2022 och 2023 har använts 

inflationsantaganden om 10,0 % respektive 4,0%, därefter 2,0 %. 
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Hyresgästförteckning Fastighet: Kungälv Solbräcke 1:10

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index

Kungälvs kommun Bo Bostäder 1 346  2024-10-30 2 602 1 933 100% 2 602 1 933 100%

Utg. total hyra inkl. ev. 

driftstillägg *)

Marknadshyra

 

Hyresavtalet avser kallhyra (värme ingår ej i hyran).  

Vakanser/hyresrisk  

Flerbostadshusen inom värderingsobjektet har vid värdetidpunkten en vakansgrad på omkring 0% och är i 

sin helhet uthyrda till Kungälvs kommun. Återstående kontraktstid är omkring ca 2 år. 

För denna typ av fastigheter tas hänsyn till eventuell vakans-/hyresrisk i kalkylräntan, något som även gjorts 

i denna värdering. Nya avtalsvillkor bedöms motsvarar nuvarande avtalsvillkor.  

Drift och underhåll 

Hyresvärden tillhandahåller EL, VA, Värme, varmvatten och ventilation. Självkostnadsanknutna hyrestillägg 

sker årligen med 100 000 kr för el och 50 000 kr för VA. Avstämning mot hyresvärdens faktiska kostnader 

görs årligen. Kostnader för sophantering och El belastas hyresgästen.  

Sammantaget bedöms fastighetsägarens kostnader för drift och underhåll som lågt och avgränsas till yttre 

underhåll, fönster, installationer för el, värme och vatten, avlopp, maskiner i kök, tvättstuga. 

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats

Bostäder 262 195 - 81 60 - 135 100 - 47 35 -

Summa/Medel 262 195 81 60 135 100 47 35

Bedömd långsiktig D&U-kostnad Varav

Drift och löpande underhåll Periodiskt underhåll Administration

 

Eftersom bedömningen är att möjligheterna till förlängt bygglov och/eller permanent bygglov med stöd av ny 

detaljplan är större än att flerbostadshusen avvecklas bedöms kostnadens för planerat/periodiskt underhåll 

som en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets livslängd. Dvs att fastighetsägaren för 

kontinuerliga avsättningar för framtida planlagt underhåll.  

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Flerbostadshusenheten inom värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2022 åsatts typkod 320 

hyreshusenhet, bostäder . Byggnaderna har åsatts värdeår 2008 varpå fastighetsavgift gäller.  

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2022 till 1 519    

kronor per lägenhet och år. Totalt finns 25 lägenheter inom objektet.  

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för flerbostadshusen inom värderingsobjektet bedöms till ca 

31 500 kr/kvm uthyrbar area (bruksarea), vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 42 350 000 kronor (se 

bilaga 1). 

Som alternativt scenario bedöms avkastningsvärdet utan planrisk (dvs med permanent bygglov) till ca 

38 500 kr/kvm motsvarande ca 50 500 000 kr. Planrisken/frånvaron av permanent bygglov värderas 

således till mellanskillnaden, drygt 8 000 000 kr (ca -16% lägre.)  

Värdebidrag från skogsmark och småhus 

Småhuset med tillhörande lada och tomtplats (”Röda Villan”) har i ett separat utlåtande bedömts till 

3 250 000 kr.  
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Skogsmarken har översiktligt värdebedömts till ca 30-40 kr/kvm med ledning av noteringarna avseende 

råmark (se separat värdeutlåtande gällande råmark inom grannfastigheten Solbräcke 1:11) motsvarande 

totalt ca 1 000 000 kr. I bedömningen beaktas att skogsmarken inte är avverkningsbar med nästintill 

obefintligt förväntningsvärden.  

Totalt värdebidrag uppgår till 4 250 000 kr.  

Samlad värdebedömning  

Några ortspriser som överensstämmer med flerbostadshusen inom värderingsobjektet saknas. I relation till 

kända noteringar avseende nybyggda flerbostadshus (som säljs omkring 40 000 kr/kvm BOA i Kungälv) 

visar genomförd avkastningskalkyl ett värde om ca 31 500 kr/kvm (bruksarea). Läget bedöms som sämre 

än jämförelseobjekten. Ordinära flerbostadshus bedöms tekniskt, funktionellt och mer långsiktigt hållbara. 

Värderingsobjektet är mer att likställa med kategoribostäder med jämförelsevis högre hyresnivåer. 

Direktavkastningen för kategoribostäder är normalt sett högre. Därtill finns den fastighetspecifika risken 

gällande tillfälligt bygglov och avsaknad av detaljplan. Restvärderisken anses begränsad i och med att 

hyresgästen har ett stort behov och äger frågan om förlängt tillfälligt lov samt frågan om detaljplan. Det 

finns även ett restvärde i själva byggnaderna eftersom de är möjliga att flytta.  

Totalt marknadsvärde bedöms till ca 46 500 000 kr. Bedömningen är, med hänsyn till förutsättningarna, mer 

osäker än normalt.  

 



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : VU Kungälv Solbräcke 1_10 (hela fastigheten), 2022-11-10

2022-11-10   Ordernummer: 182881   

Fastigheten Kungälv Solbräcke 1:10 

 

 

20  
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Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

7. Slutsatser 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2022-11-10 till: 

 

46 500 000 kr 
 

 

 

Göteborg  2022-11-10  

 

 

 

 

 

Daniel Bergqvist    Marcus Takner 

av Samhällsbyggarna auktoriserad   av Samhällsbyggarna auktoriserad 

fastighetsvärderare    fastighetsvärderare 

 

 

 

Bilagor 
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Bilaga 2 Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga 3 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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   Ordernummer: 182881    

Fastigheten Kungälv Solbräcke 1:10  

 

Bilaga 1 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Kungälv Solbräcke 1:10 (del av) Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2022-12-01

Värdeår: 2008

Tax. värde: 30 068

Typkod: 230,320

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Inflation 10,00% 4,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Viktad direktavkastning 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Risktillägg 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Kalkylränta 15,50% 9,20% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 8,17% 8,17% 8,17% 8,17%

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning 6,00%

Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Hyra bostäder (+) 1 933 221 2 862 2 977 3 036 3 097 3 159 3 222 3 286 3 352 3 419 3 191

Hyra lokaler (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Effektiv hyra 1 933 221 2 862 2 977 3 036 3 097 3 159 3 222 3 286 3 352 3 419 3 191

Drift och underhåll (-) -195 -22 -289 -300 -306 -312 -319 -325 -332 -338 -345 -322

- varav Administration (-) -4 -52 -54 -55 -56 -57 -58 -60 -61 -62 -63

- varav Drift & Löpande UH (-) -7 -89 -92 -94 -96 -98 -100 -102 -104 -106 -108

- varav Periodiskt UH (-) -11 -148 -154 -157 -160 -163 -167 -170 -173 -177 -180

Fastighetsskatt (-) -28 -3 -39 -40 -40 -41 -42 -43 -44 -44 -45 -42

Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto före investeringar 1 710 195 2 535 2 637 2 689 2 743 2 798 2 854 2 911 2 969 3 029 2 827

Återstående investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 1 710 195 2 535 2 637 2 689 2 743 2 798 2 854 2 911 2 969 3 029 2 827

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal (resulterande):

Marknadsbaserat avkastningsvärde kr / m² 31 458

Marknadsbaserat avkastningsvärde / taxeringsvärde 1,41

Bruttokapitalisering, år 1 16,3

Direktavkastning, initial 5,44%

Direktavkastning, år 1 5,44%

Marknadsmässig direktavkastning 5,44%

Nyckeltal (åsatt):

18 893

23 450

42 342
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

KUNGÄLV SOLBRÄCKE 1:10 2019-08-06 2019-08-28 14:55 2022-11-09
Nyckel: 140160354
UUID: 909a6a66-550b-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kareby
Distrikt: Kungälv
Nr: 109012

ADRESS
Adress
Lyckhemsvägen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6-9
Solbräcke 220
442 44 Kungälv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6420681.7 318997.3

AVSKILD MARK
Beteckning
KUNGÄLV SOLBRÄCKE 1:44, 1:45, 1:46, 1:47
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 34 271 kvm 34 271 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
559145-0845
Konsulatets Fastighets AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV
Köp: 2018-07-02 Andel: 1/1
Köpeskilling: 4 000 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 2018-07-06 D-2018-00347082:1

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Nyttjanderätt: ART EJ UTREDD 1970-06-10 70/3142

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 5
Totalt belopp: 18 750 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
2 Datapantbrev 50 000 SEK 1975-07-16 75/7776
3 Datapantbrev

Innehavare: S-E-BANKEN
LILLA BERGSG 1
40504 GÖTEBORG

180 000 SEK 1977-10-26 77/13064
77/13065

4 Datapantbrev 2 690 000 SEK 2018-07-06 D-2018-00347082:2
5 Datapantbrev 15 750 000 SEK 2018-12-21 D-2018-00756488:1
6 Datapantbrev 80 000 SEK 2019-04-08 D-2019-00174044:2

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VATTEN OCH AVLOPP Last Officialservitut 2019-08-06 1482-2019/55.1
VATTEN OCH AVLOPP Last Officialservitut 2019-08-06 1482-2019/55.2
VATTEN OCH AVLOPP Last Officialservitut 2019-08-06 1482-2019/55.3
VATTEN OCH AVLOPP Last Officialservitut 2019-08-06 1482-2019/55.4

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: SOLBRÄCKE, PROJEKT ROLLSBOHÖJD MM 1988-09-26

Genomf. start: 1988-10-27
Genomf. slut: 1993-12-31
Senast ajourföring: 2006-06-16

1482-P88/15
1482 1482K-KUNGÄLV1761

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 1482-P38
Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2006-10-22 L1970:9422

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, GRUPPHUSOMRÅDE ENLIGT 12 KAP. 3
§ FTL (230)
294214-7

2021
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TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
11 327 000 SEK 4 706 000 SEK 6 621 000 SEK 17271 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
559145-0845
Konsulatets Fastighets AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet småhusbyggnad 301628384
Id mark: 301628383
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
753 000 SEK 1482010
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
85 kvm 85 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2008 2008 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

20 Nej Avstyckningsbar Värdefullaste byggnad
Värderingsenhet småhusbyggnad 301628377
Id mark: 301628375
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak Antal lika värderingsenheter
2 076 000 SEK 1482010 6
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
40 kvm 40 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2008 2008 Radhus
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

20 Nej Avstyckningsbar Värdefullaste byggnad
Värderingsenhet småhusbyggnad 12923300
Id mark: 12922300
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
897 000 SEK 1482010
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
126 kvm 125 kvm 5 kvm 45 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1941 1911 1963 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

20 Nej Avstyckningsbar Värdefullaste byggnad
Värderingsenhet småhusbyggnad 301628381
Id mark: 301628380
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak Antal lika värderingsenheter
980 000 SEK 1482010 4
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
26 kvm 26 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2008 2008 Radhus
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

20 Nej Avstyckningsbar Värdefullaste byggnad
Värderingsenhet småhusmark 12922300
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 020 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
250 kvm Enskilt vatten året om./Enskilt

avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark 301628383
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
831 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
95 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark 301628375
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 862 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
50 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Antal lika värderingsenheter

Radhus Avstyckningsbar 6
Värderingsenhet småhusmark 301628380
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TAXERINGSINFORMATON
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 908 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
36 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Antal lika värderingsenheter

Radhus Avstyckningsbar 4
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN BOSTÄDER (320)
752508-6
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2022

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
30 068 000 SEK 27 000 000 SEK 3 068 000 SEK 17000 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
559145-0845
Konsulatets Fastighets AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 301628291
Id hyresmark: 301628292
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
27 000 000 SEK 1482044
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
2008 2008
Bostadsyta Under byggnad Hyra
944 kvm Nej 2 601 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 301628292
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
3 068 000 SEK 1482044
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1180 kvm 2600 SEK/kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
KUNGÄLV SOLBRÄCKE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring, Littera: KB 1903-06-04 14-KAR-AVS109
Fastighetsreglering 2004-10-12 1482-552
Anläggningsåtgärd 2019-08-06 1482-2019/55

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-KAREBY SOLBRÄCKE 1:10 1985-12-04 1482-85/44

URSPRUNG
KUNGÄLV SOLBRÄCKE S:12
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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KARTA DIREKT
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 

FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advisory Sweden AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God 

Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom 

Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2022-01-27 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller 

liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 

1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 

skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 

och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut- 

drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads- 

tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 

som framgår av utlåtandet. 

1.1 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 

Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 

varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 

dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 

utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 

enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 

skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 

samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller 

dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte 

belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller 

andra avtal som i något avseende begränsar fastighets- 

ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 

inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 

gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 

inte är föremål för tvist i något avseende. 

2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in- 

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 

uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 

dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 

förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 

genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 

att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 

uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Ingen kontroll av 

hyresgästernas betalningsförmåga har gjorts om det ej nämnts 

specifikt i utlåtandet.  

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde- 

raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 

på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom 

en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 

uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 

Standard”. 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 

utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 

nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 

utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags- 

givaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 

planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig- 

hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut- 

låtandet. 

3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane- 

ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 

belastning. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte  för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 

tredje  man som en konsekvens av att värdebedömningen är 

felaktig på grund  av  att  värderingsobjektet är  i  behov  av 

sanering eller att det föreligger någon annan  form  av 

miljömässig belastning. 

3.3 Om information ej erhålles om en byggnad är miljöcertifierad 

antas det i värdebedömningen att byggnaden ej är certifierad.  

4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 

besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 

den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under- 

sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings- 

objektet förutsätts ha det skick och den standard som den 

okulära besiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 

som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för: 

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella

kunskaper för att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg- 

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller

elektriska komponenter.

• Brister i de delar som ej besiktats

5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 

värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde- 

ringen). 

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde- 

ringstidpunkten. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 

som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 

med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå- 

tandet. 

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 

ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 

fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe- 

dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 

kassaflödes- och värdeutveckling. 

7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 

som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba 

uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren 

är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd 

av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i 

detta. 

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde- 

ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet 

skall återges. 

7.4 Tredje part får ej använda värdeutlåtande utan skriftligt 

godkännande av värderaren. 

2022-01-27  
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av en del av Kungälv Solbräcke 1:10 nedan kallat ”Röda Villan”. Övriga delar av 

fastigheten består av bl.a. flerbostadshus och skogsmark vilka värdebedöms i ett separat utlåtande.  

Värderingsobjektet är bebyggt med boningshus, mindre lada samt flertalet uthus. Markarealen uppskattas till 

drygt 3 000 kvm.  

   

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371), genom Madeleine Wollbrant. 

Syfte 

Uppdraget syftar till att bedöma objektets marknadsvärde. Utlåtandet ska användas som underlag inför even-

tuell överlåtelse.  

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på en fri och öppen marknad. 

Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2022-11-10  

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

”Röda Villan” 
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De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 

av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som 

för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Värderingen har utförts i enlighet med 

Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden, samt 

erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.    

Upplysningar 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 

• Objektet värderas i befintligt skick under förutsättning att boningshuset är i normalt skick för sin ålder 

och inte är ett omedelbart renoveringsbehov föreligger såvitt avser boningshusets bärande stomme.   

 

• Ett platsbesök i syfte att få en uppfattning om fastighetens läge och attribut har genomförts. Plats-

besöket är inte en teknisk besiktning.  

 

• Den lada som hör till boningshuset var inte besiktningsbar i sin helhet. Bedömningen förutsätter att 

skicket i sin helhet motsvarar de delar som var synliga.  

 

• Värderingsobjektet värderas som om objektet var möjligt att avstycka från Solbräcke 1:10.  

Besiktning och värderingsunderlag 

Platsbesök av värderingsobjektet utfördes 2022-11-03 av Daniel Bergqvist på Svefa. Vid besiktningen när-

varade representant för fastighetsägaren samt hyresgäst. Följande uppgifter har använts som underlag:  

• Uppgifter vid besiktningen 

• Kartor 

• Svefas ortsprissysten Real Estate, Hemnet m.m. 

• Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighets- och taxerings-

registret samt offentlig statistik från SCB med flera. 
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2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Boningshus (småhus) med tillhörande ladugård, gårdsplan, friytor m.m.  

Boningshuset nyttjas idag av fastighetsägaren i sin byggverksamhet (tillfälligt boende för anställda).    

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Jesslis AB (Trivebo Utveckling AB) 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i Kungälvs kommun, Kungälvs tätort, nära Solbräcke verksamhetsområde i 

Lyckhem utmed Karebyvägen. Närområdet präglas av verksamheter, industri, bostäder och natur. 

Karebyvägen utgör genomfartsgata i området och förbinder bl.a. Kungälvs centrum med samhället Kareby i 

norra Kungälv. Tillgängligheten bedöms som god i och med närheten till E6. En busshållplats ligger strax intill 

värderingsobjektet.  

Väster om Karebyvägen ligger ett större verksamhetsområde bl.a. med bilhandel, hyrtjänster, verkstäder 

m.m. Söder om fastigheten ligger ett relativt nyuppfört flerbostadshus (tillfälligt bygglov). Norr om ligger en 

större bostadsfastighet med ängsmark, lager/lada m.m. (f.d. gård).  

 

     

Bildkälla: stadskarta (kungalv.se). Fastigheten Solbräcke 1:10 markerad med blå begränsningslinje  

Tomt 

Objektet är inte avstyckat bedöms vid en eventuell framtida avstyckning motsvara omkring 3 000 kvm. Tom-

ten utgörs i huvudsak av mark som sluttar åt sydväst. Inom tomten finns gräsytor, gårdsplan, naturmark m.m.  
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Byggnadsbeskrivning 

Enligt gällande taxeringsuppgifter är boningshuset BOA 125 kvadratmeter med värdeår 1941. Boningshuset 

uppfördes 1911. Tillbyggnad genomfördes på 1960-talet.  

Bostadshuset är uppfört i 1,5-plan med större veranda och entrédel i 1-plan. Stomme i trä, liksom ytterpanel. 

Taket belagt med tegelpannor. Fönster är 2-glas. Delvis uppfört med källare/krypgrund. De ursprungliga de-

larna av huset bedöms inte tilläggsisolerat. Första våningen har en väl tilltagen takhöjd medans vindsvå-

ningen har låg takhöjd och snedtak. Uppvärmningen är direktverkande el samt äldre luftvärmepump. Tre 

eldstäder varar två kakelugnar finns i entréplanet.  

I entréplan inryms hall, kök, sovrum, genomgångsrum, stort vardagsrum, matsal badrum m.m. På övervå-

ningen, med låg takhöjd, ligger ytterligare tre sovrum samt ett genomgångsrum/allrum samt badrum.  

Till boningshuset hör en äldre lada/maskinhall delvis med fullhöjd samt loge över förrådsutrymmen. Skicket 

bedöms i förhållande till fastigheten i övrigt som normalt.  

  

Det samlade omdömet är att objektet har renoverings- och underhållsbehov men i beboeligt skick med hän-

syn till ålder.  

Miljö 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon kontroll avseende potentiella miljöbelastningar 

inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 
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Planer 

Värderingsobjektet omfattas inte av detaljplan.  

Planbesked för bostäder har erhållits inom delar av Solbräcke 1:10 och 1:11.  

Taxeringsuppgifter 

Värderingsobjektet ingår i en större fastighet. Byggnadsvärdet enligt taxeringen uppgår till 897 000 kr enligt 

taxeringsår 2021. Tomtplatsens taxeringsvärde bedöms överstiga 1 mnkr.   

Standardpoäng: 20 

Värdeår: 1941 

Nybyggnadsår: 1911 

Om/tillbyggnadsår 1961 
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3. Marknadsanalys 

Fastighetsmarknad 

Småhusmarknaden i Kungälvs tätort  

I likhet med landet som helhet påverkas småhusmarknaden av det nya högre ränteläget. Utbudet av småhus 

till salu har ökat kraftigt under hösten samtidigt som antalet sålda objekt är på en mycket låg nivå i jämförelse 

med föregående år.  

  

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på de objekt som säljs föll under försa halvåret under en förhållandevis 

normalt volym. Efter sommarmånaderna sjönk omsättningen men kvadratmeterpriset på sålda objekt steg 

något. En rimlig förklaring är att andelen objekt i bra lägen dominerar urvalet.   
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4. Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Efterfrågan och betalningsviljan av bostäder i Kungälv är generellt god eftersom kommunen är en attraktiv 

kommun inom pendlingsavstånd till Göteborg. I likhet med flera andra kranskommunen har småhusprodukt-

ionen varit god. Kungälv är en skärgårdskommun med ett förhållandevis stort bestånd av fritidshus. I kom-

munen finns även en attraktiv och tätbefolkad landsbygd med hästgårdar, mindre jordbruk och andra lant-

bruksnäringar.  

Aktuellt objekt utgör en större bostadsfastighet med gott om bostadskomplement. Karaktären är en mindre 

gård utan mark men tillräckligt stor för hobbyodling, verksamhet etc. Läget är attraktivt beläget nära Kungälvs 

tätort men närhet och utblick för verksamhetsområden utgör en inte obetydlig förutsättning för attraktiviteten 

på bostadsmarknaden. Befintligt boningshus är funktionsdugligt men omodernt. Synliga detaljer från byggåret 

är framträdande, främst exteriört men även interiört med bevarande eldstäder, snickeridetaljer, trägolv etc. 

Kök och badrum har moderniserats men bedöms vara i sämre skick. På vindsvåningen framträder ombygg-

naden på 1960-talet med material och karaktär som avviker från övriga delar.  

Den väl tilltagna ladan kan attrahera en större köparkategori som efterfrågar stora komplementytor för tex. 

verksamhet eller hobby. Att någon större mark inte hör till objektet sänker dock potentialen för exempelvis 

djurhållning.   

Utemiljön påverkas av närheten till väg och verksamhetsområde. Åt öster är läget klart lugnare med direkt 

närhet till skogsområde (lövskog) vilket bedöms mycket attraktivt.  

Uppvärmningen är direktverkande el med luftvärmepump. Energiprestandan för denna typ av objekt är ge-

nerellt dålig och en investering i t.ex. luft/vattenvärmepump eller bergvärme kan vara en lämplig åtgärd i 

samband med en modernisering av bostaden. Fastigheten kan anslutas till kommunalt VA men har idag 

enskilt vatten.  

Ett allmänt underhållsbehov föreligger framför allt vad gäller exteriör (fasad, vindskivor, fönster m.m.). Un-

derhållsbehov föreligger även på lada.  

En tänkt köpare av objektet bedöms vidta underhållsarbeten och modernisera husen. En modernisering och 

underhållsåtgärder bedöms kräva en insats på mellan 1 – 1,5 miljoner kronor beroende på ambitionsnivå och 

målsättning (el, VA, anslutningar, fasad, fönster, tak, uppvärmningssystem etc.)   

Med anledning av rådande förutsättningar med stigande inflation, räntor, energipriser och vikande bostads-

marknad är marknadsvärdet mer svårbedömt än tidigare.  
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid 

en viss angiven värdetidpunkt. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas.  

Marknadsvärdebedömningen sker i detta fall genom ortsprismetoden. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, ex-

empelvis utifrån objektstyp, läge, standard, skick och efterfrågan. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 

skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 

en eller flera värdebärande egenskaper, boarea, taxeringsvärde etc.  

6. Ortsprisanalys  

Ortsprisunderlag, småhus  

Ortsprisanalys har genomförts av sålda småhusfastigheter i norr om Kungälvs tätort perioden 2017-01-01 till 

värdetidpunkten. Urval av gjort utifrån typkoderna 220-223. Sökområdet har avgränsats till strax norr om 

Kungälvs tätort upp och förbi Kareby samhälle samt västerut mot Ekelöv och österut mot Diseröd.  

 

Efter att sökområdets gallrats på uppenbara avvikelser och objekt som inte bedöms vägledande kan note-

ringarna delas upp i följande kategorier:  
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Objekt utmed Karebyvägen 

 

 

Utmed Karebyvägen ca 1 km från värderingsobjektet har två fastigheter överlåtits varav den ena (Arntorp 

1:11) bedöms ha ett liknande läge som värderingsobjektet såvitt avser närheten till Karebyvärden och verk-

samhetsområdet. Tomtareal, närhet till grannar samt övergripande skick bedöms dock olika. Den andra   

noteringen strax intill (Arntorp 1:16) ligger längre åt nordost närmare skogen och bedöms ha ett bättre läge, 

samt uppfört sent 80-tal med ett bättre yttre skick.   

I början av urvalsperioden framgår att Solbräcke 1:10, dvs värderingsobjektet, har överlåtits till den nuvarande 

fastighetsägaren. Detsamma gäller grannfastigheten Solbräcke 1:11. Vid förvärvstillfällena var markområ-

dena utpekade som ”möjlig förtätning eller omvandlingsområde”. Noteringarna bör därmed tolkas som så att 

köparen fått erlägga en premie för marken.  

Appliceras ett lågt råmarksvärde på skogsmarken på 50 kr/kvm och 100 kr/kvm för ängsmarken bedöms 

analysvärdet, till omkring 4 mnkr för Solbräcke 1:11 och ca 3,5 mnkr för Solbräcke 1:10. Analysvärdena ska 

tolkas med stor försiktighet. Överlåtelserna är dessutom ett par år gamla.  

Den femte noteringen avser ett objekt i Grokareby som överläts under våren 2020. Fastigheten är idag avre-

gistrerad. Objektet bedöms ha ett bullerutsatt läge pga. närheten till motorväg men samtidigt mer modernt 

med hänsyn till byggår.  

Övriga objekt i närområdet  

Andra objekt i närområdet har karaktären av gruppbyggda småhus eller friliggande villor på mindre fastig-

heter. Objekten är således inte direkt jämförbara med värderingsobjektet.  

Strax nordöst om värderingsobjektet, på andra sidan skogsområdet, ligger Ulltorp uppfört mellan 2007-2011. 

Läget upplevs lugnt utan influenser från Solbräcke verksamhetsområde. Karaktären på bebyggelsen är typisk 

för nyproducerade småhusområden från tidsperioden. Merparten av bebyggelsen är gruppbyggda småhus 

men enstaka fribyggartomter finns i området. Läget bedöms som bättre än värderingsobjektet och bebyggel-

sen modernitet innebär att några långtgående slutsatser om värderingsobjektets marknadsvärde inte kan 

göras utifrån prisnoteringarna i Ulltorp. Prisbilden exemplifierar vad marknaden betalar för objekt i småhus-

områden utanför Kungälvs tätort. Marknadsvärdet för en normalbostad i området bedöms med beaktning av 

de nya marknadsförutsättningarna till omkring 5 mnkr eller strax däröver.  

Typkod Fastighet Adress Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal Värdeyta Boarea Biarea Värdeår Nybyggn.år Standardpoäng

220 ARNTORP 1:11 Arntorp 190 2018-07-31 2 735 32 176 1,22 1 048 103 85 92 1953 1949 33

220 SOLBRÄCKE 1:10 Solbräcke 220 2018-07-02 4 000 32 000 37 621 126 125 5 1941 1911 20

220 SOLBRÄCKE 1:11 Solbräcke 250 2018-02-28 5 600 34 146 2,38 12 324 77 164 4 1938 1909 23

220 ARNTORP 1:16 Arntorp 220 2017-05-24 4 200 30 435 2 125 143 138 24 1988 1988 32

220 GROKAREBY 3:23 Grokareby 130 2020-04-28 3 825 19 125 1,34 6 284 200 1979
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

  

Andra objekt utanför Kungälvs tätort 

Analyseras övriga objekt i er lantliga lägen, gallrat för tomtstorlek mindre än 1500 kvm och större än 5000 

kvm erhålls ett urval med en mycket spretig prisbild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De högst prissatta objekten är i merparten av fallen uppförda efter år 2000. De äldre objekten bedöms i 

förhållande till objektet i genomsnitt vara av bättre skick. 
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Typkod Fastighet Adress Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal Värdeyta Boarea Biarea Värdeår Nybyggn.år

220 BOLLESTAD 1:28 Bollestad 152 2019-03-22 4 500 26 627 1,28 1 762 184 169 74 1961 1890

220 BOLLESTAD 1:24 Bollestad 110 2020-05-05 2 950 14 975 0,98 3 031 197 197 0 1954 1909

220 GROKAREBY 2:18 Skårby Station 130 2021-07-27 2 600 29 213 1,22 1 686 108 89 96 1960 1956

220 RÄVSAL 1:18 Rävsal 170 2021-11-05 3 525 28 427 1,31 2 514 134 124 50 1966 1966

220 GROKAREBY 2:43 Prästvägen 450 2021-09-15 4 600 39 655 1,80 2 572 126 116 50 1968 1968

220 VEGESTORP 1:5 Vegestorp 210 2021-07-02 4 125 0 0,00 1 610 118 98 98 1968 1968

220 KAREBY 4:30 Kareby Kyrkväg 260 2019-09-05 3 300 19 412 1,00 2 934 182 170 58 1973 1973

220 BOLLESTAD 1:25 Bollestad 130 2021-04-15 3 975 27 414 1,20 1 554 156 145 55 1985 1985

220 KAREBY 2:44 Kareby Kyrkväg 142 2022-10-18 5 000 0 0,00 1 640 0 0 0 1998

220 GROKAREBY 2:63 Skårby Station 395 2017-07-31 5 095 33 967 1 922 150 150 0 2004 2004

220 ULLSTORP 1:14 Prästvägen 322 2017-10-02 5 010 43 565 1 709 117 115 10 2005 2005

220 GUDDEBY 2:23 Guddeby 272 2017-04-28 4 700 38 843 1 552 121 121 0 2010 2010

220 GUDDEBY 2:24 Guddeby 274 2022-03-15 6 500 40 881 1,52 1 527 170 159 55 2012 2011

220 GUDDEBY 2:24 Guddeby 274 2019-04-29 5 350 33 648 1,25 1 527 170 159 55 2012 2011

220 GROKAREBY 2:68 Skårby Station 355 2019-03-29 4 140 27 600 1,06 2 260 150 150 0 2015 2015

 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2016-12-30 2017-12-30 2018-12-30 2019-12-30 2020-12-29 2021-12-29 2022-12-29 2023-12-29
Tid

Pris/tid



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : VU Kungälv Solbräcke 1_10 (Röda villan), 2022-11-10

2022-11-10 Ordernummer: 182881    

Kungälv Solbräcke 1:10 (del av) 

  

  

 

13 (14) 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Bedömning  

Urvalet av noteringar i liknade läge och med jämförbara attribut är begränsat. Bedömningen görs utifrån en 

relativ jämförelse med nyproduktion i närområdet, objekt utmed Karebyvägen samt lantligt belägna (större) 

småhusfastigheter. 

I en samlad bedömning anses objektets marknadsvärde, med ledning av tillgängliga ortspriser och nuvarande 

marknadsläge, sökas till mellan 3,0 – 3,5 mnkr.    

 

 

 

 

 

  



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : VU Kungälv Solbräcke 1_10 (Röda villan), 2022-11-10

2022-11-10 Ordernummer: 182881    

Kungälv Solbräcke 1:10 (del av) 

  

  

 

14 (14) 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

7. Slutsatser 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärde vid värdetidpunkten 2022-

11-10 till: 

3 250 000 kr  
 

 

 

2022-11-10 

   

 

 

 

 

 

Daniel Bergqvist   Marcus Takner   

Samhällsbyggarna auktoriserad  av Samhällsbyggarna auktoriserad  

fastighetsvärderare  fastighetsvärderare 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga 2 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

KUNGÄLV SOLBRÄCKE 1:10 2019-08-06 2019-08-28 14:55 2022-11-09
Nyckel: 140160354
UUID: 909a6a66-550b-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kareby
Distrikt: Kungälv
Nr: 109012

ADRESS
Adress
Lyckhemsvägen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6-9
Solbräcke 220
442 44 Kungälv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6420681.7 318997.3

AVSKILD MARK
Beteckning
KUNGÄLV SOLBRÄCKE 1:44, 1:45, 1:46, 1:47
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 34 271 kvm 34 271 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
559145-0845
Konsulatets Fastighets AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV
Köp: 2018-07-02 Andel: 1/1
Köpeskilling: 4 000 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 2018-07-06 D-2018-00347082:1

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Nyttjanderätt: ART EJ UTREDD 1970-06-10 70/3142

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 5
Totalt belopp: 18 750 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
2 Datapantbrev 50 000 SEK 1975-07-16 75/7776
3 Datapantbrev

Innehavare: S-E-BANKEN
LILLA BERGSG 1
40504 GÖTEBORG

180 000 SEK 1977-10-26 77/13064
77/13065

4 Datapantbrev 2 690 000 SEK 2018-07-06 D-2018-00347082:2
5 Datapantbrev 15 750 000 SEK 2018-12-21 D-2018-00756488:1
6 Datapantbrev 80 000 SEK 2019-04-08 D-2019-00174044:2

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VATTEN OCH AVLOPP Last Officialservitut 2019-08-06 1482-2019/55.1
VATTEN OCH AVLOPP Last Officialservitut 2019-08-06 1482-2019/55.2
VATTEN OCH AVLOPP Last Officialservitut 2019-08-06 1482-2019/55.3
VATTEN OCH AVLOPP Last Officialservitut 2019-08-06 1482-2019/55.4

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: SOLBRÄCKE, PROJEKT ROLLSBOHÖJD MM 1988-09-26

Genomf. start: 1988-10-27
Genomf. slut: 1993-12-31
Senast ajourföring: 2006-06-16

1482-P88/15
1482 1482K-KUNGÄLV1761

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 1482-P38
Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2006-10-22 L1970:9422

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, GRUPPHUSOMRÅDE ENLIGT 12 KAP. 3
§ FTL (230)
294214-7

2021
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TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
11 327 000 SEK 4 706 000 SEK 6 621 000 SEK 17271 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
559145-0845
Konsulatets Fastighets AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet småhusbyggnad 301628384
Id mark: 301628383
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
753 000 SEK 1482010
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
85 kvm 85 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2008 2008 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

20 Nej Avstyckningsbar Värdefullaste byggnad
Värderingsenhet småhusbyggnad 301628377
Id mark: 301628375
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak Antal lika värderingsenheter
2 076 000 SEK 1482010 6
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
40 kvm 40 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2008 2008 Radhus
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

20 Nej Avstyckningsbar Värdefullaste byggnad
Värderingsenhet småhusbyggnad 12923300
Id mark: 12922300
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
897 000 SEK 1482010
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
126 kvm 125 kvm 5 kvm 45 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1941 1911 1963 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

20 Nej Avstyckningsbar Värdefullaste byggnad
Värderingsenhet småhusbyggnad 301628381
Id mark: 301628380
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak Antal lika värderingsenheter
980 000 SEK 1482010 4
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
26 kvm 26 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2008 2008 Radhus
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

20 Nej Avstyckningsbar Värdefullaste byggnad
Värderingsenhet småhusmark 12922300
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 020 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
250 kvm Enskilt vatten året om./Enskilt

avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark 301628383
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
831 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
95 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark 301628375
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 862 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
50 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Antal lika värderingsenheter

Radhus Avstyckningsbar 6
Värderingsenhet småhusmark 301628380
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TAXERINGSINFORMATON
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 908 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
36 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Antal lika värderingsenheter

Radhus Avstyckningsbar 4
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN BOSTÄDER (320)
752508-6
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2022

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
30 068 000 SEK 27 000 000 SEK 3 068 000 SEK 17000 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
559145-0845
Konsulatets Fastighets AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 301628291
Id hyresmark: 301628292
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
27 000 000 SEK 1482044
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
2008 2008
Bostadsyta Under byggnad Hyra
944 kvm Nej 2 601 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 301628292
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
3 068 000 SEK 1482044
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1180 kvm 2600 SEK/kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
KUNGÄLV SOLBRÄCKE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring, Littera: KB 1903-06-04 14-KAR-AVS109
Fastighetsreglering 2004-10-12 1482-552
Anläggningsåtgärd 2019-08-06 1482-2019/55

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-KAREBY SOLBRÄCKE 1:10 1985-12-04 1482-85/44

URSPRUNG
KUNGÄLV SOLBRÄCKE S:12
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 

FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advisory Sweden AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God 

Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom 

Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2022-01-27 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller 

liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 

1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 

skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 

och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut- 

drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads- 

tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 

som framgår av utlåtandet. 

1.1 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 

Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 

varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 

dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 

utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 

enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 

skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 

samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller 

dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte 

belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller 

andra avtal som i något avseende begränsar fastighets- 

ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 

inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 

gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 

inte är föremål för tvist i något avseende. 

2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in- 

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 

uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 

dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 

förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 

genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 

att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 

uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Ingen kontroll av 

hyresgästernas betalningsförmåga har gjorts om det ej nämnts 

specifikt i utlåtandet.  

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde- 

raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 

på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom 

en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 

uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 

Standard”. 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 

utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 

nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 

utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags- 

givaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 

planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig- 

hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut- 

låtandet. 

3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane- 

ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 

belastning. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte  för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 

tredje  man som en konsekvens av att värdebedömningen är 

felaktig på grund  av  att  värderingsobjektet är  i  behov  av 

sanering eller att det föreligger någon annan  form  av 

miljömässig belastning. 

3.3 Om information ej erhålles om en byggnad är miljöcertifierad 

antas det i värdebedömningen att byggnaden ej är certifierad.  

4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 

besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 

den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under- 

sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings- 

objektet förutsätts ha det skick och den standard som den 

okulära besiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 

som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för: 

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella

kunskaper för att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg- 

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller

elektriska komponenter.

• Brister i de delar som ej besiktats

5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 

värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde- 

ringen). 

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde- 

ringstidpunkten. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 

som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 

med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå- 

tandet. 

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 

ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 

fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe- 

dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 

kassaflödes- och värdeutveckling. 

7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 

som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba 

uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren 

är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd 

av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i 

detta. 

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde- 

ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet 

skall återges. 

7.4 Tredje part får ej använda värdeutlåtande utan skriftligt 

godkännande av värderaren. 

2022-01-27  
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Värdeutlåtande 

 

Del av Kungälv Solbräcke 1:11 

 

”Gårdscentrum”   
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av en del av Kungälv Solbräcke 1:11 nedan kallat ”gårdscentrum”. Övriga delar av 

fastigheten (A och B) utgör dels ängsmark med bebyggelseförväntningar dels natur/skogsmark vilka värderas 

i ett separat utlåtande. Områdena framgår utav följande kartskiss.  

Värderingsobjektet är bebyggt med boningshus, mindre lada samt flertalet uthus. Markarealen uppskattas till 

drygt 2 000 kvm.  

   

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371), genom Madeleine Wollbrant. 

Syfte 

Uppdraget syftar till att bedöma objektets marknadsvärde. Utlåtandet ska användas som underlag inför even-

tuell överlåtelse.  

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på en fri och öppen marknad. 

Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2022-11-10  

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

”Gårdscentrum” 
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 

av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som 

för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Värderingen har utförts i enlighet med 

Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden, samt 

erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.    

Upplysningar 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 

• Objektet värderas i befintligt skick under förutsättning att boningshuset är i normalt skick för sin ålder 

och inte är ett omedelbart renoveringsbehov föreligger såvitt avser boningshusets bärande stomme.   

 

• Ett platsbesök i syfte att få en uppfattning om fastighetens läge och attribut har genomförts. Plats-

besöket är inte en teknisk besiktning.  

 

• Det område som används som upplag av fastighetsägaren var ej tillgängligt för besiktning. Området 

förutsätts avröjt och utan miljöskulder.   

 

• Värderingsobjektet värderas så som att objektet var avstyckat från Solbräcke 1:11.  

Besiktning och värderingsunderlag 

Platsbesök av värderingsobjektet utfördes 2022-11-03 av Daniel Bergqvist på Svefa. Vid besiktningen när-

varade representant för fastighetsägaren samt hyresgäst. Följande uppgifter har använts som underlag:  

• Uppgifter vid besiktningen 

• Kartor 

• Svefas ortsprissysten Real Estate, Hemnet m.m. 

• Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighets- och taxerings-

registret samt offentlig statistik från SCB med flera. 
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Boningshus (småhus) med tillhörande uthus och ladugård, gårdsplan, friytor m.m. Objektet utgör ett f.d. 

mindre gårdscentrum.  

Boningshuset är i dagsläget uthyrt till Kungälvs kommun.  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Jesslis AB (Trivebo Utveckling AB) 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i Kungälvs kommun, Kungälvs tätort, nära Solbräcke verksamhetsområde i 

Lyckhem utmed Karebyvägen. Närområdet präglas av verksamheter, industri, bostäder och natur. 

Karebyvägen utgör genomfartsgata i området och förbinder bl.a. Kungälvs centrum med samhället Kareby i 

norra Kungälv. Tillgängligheten bedöms som god i och med närheten till E6. En busshållplats ligger strax intill 

värderingsobjektet.  

Väster om Karebyvägen ligger ett större verksamhetsområde bl.a. med bilhandel, hyrtjänster, verkstäder 

m.m. Söder om fastigheten ligger ett relativt nyuppfört flerbostadshus (tillfälligt bygglov). Norr om ligger en 

större bostadsfastighet men ängsmark, lager/lada m.m. (f.d. gård).  

 

     

Bildkälla: stadskarta (kungalv.se). Fastigheten Solbräcke 1:11 markerad med röd begränsningslinje  

Tomt 

Objektet är inte avstyckat men ska enligt uppdragsgivarens skissmaterial utgöra drygt 2 000 kvm vid en 

eventuell framtida avstyckning. Tomten utgörs i huvudsak plan mark med gårdsplan, gräsytor, uppställning 

m.m. I den nordöstra delen är marken starkt kuperad med en höjd strax ovanför huvudhuset. Kontroll av 

fastighetsgränser har inte gjorts av Svefa.  
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Byggnadsbeskrivning 

Enligt gällande taxeringsuppgifter är boningshuset BOA 76 kvadratmeter med värdeår 1938. Enligt gällande 

hyresavtal är dock den uthyrda ytan 164 kvm. Svefa har inte kontrollmätt ytan men bedömer att boningshuset 

faktiska boyta inkl. inredd övervåning/vind är omkring den uthyrningsbara ytan.  

Bostadshuset är uppfört i 1,5 plan. Stomme i trä med ytterpanel av målad plåt. Taket belagt med takpannor 

(omlagt sedan byggår). Fönster är 2-glas. Delvis uppfört med källare/krypgrund. Huset bedöms tilläggsisole-

rat. Enstaka friskluftsventiler finns. Vattenburet värmesystem med bergvärme.  

I entréplan inryms hall, kök, sovrum, genomgångsrum, stort vardagsrum, badrum, tvättstuga med panna m.m. 

På övervåningen, med låg takhöjd, ligger ytterligare tre sovrum samt ett genomgångsrum/allrum.  

Ytterligare tre uthus finns på området, varav ett bättre gästhus med kamin. Övriga två uthus var ej besikt-

ningsbara. Enligt hyresgästen är dessa i mycket dåligt skick.   

 

Ladan är delvis fullhöjd (garage/maskinhall) samt loge över förrådsutrymmen/verkstad, matkällare m.m. En 

del av loftet är inrett, sannolikt isolerat dock ej uppvärmt. Skicket bedöms i förhållande till fastigheten i övrigt 

som normalt – dåligt skick.  

 

 

Det samlade omdömet är att objektet har renoverings- och underhållsbehov men i beboeligt skick med hän-

syn till ålder.  
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Miljö 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon kontroll avseende potentiella miljöbelastningar 

inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Planer 

Värderingsobjektet omfattas inte av detaljplan.  

Planbesked för bostäder har erhållits inom delar av närliggande Solbärcke 1:10 och 1:11.  

Taxeringsuppgifter 

Värderingsobjektet, enligt taxeringsår 2021, har åsatts typkod 220 (småhusenhet, helårsbostad). Taxerings-

värdet uppgår till 2 353 000 kronor varav byggnadsvärde 849 000 kronor.  

Standardpoäng: 27 

Värdeår: 1938 

Nybyggnadsår: 1909 

Tillbyggnadsår 1973 

Gällande hyresavtal  

Boningshuset uthyrs till Kungälvs kommun på bestämd tid (2019-07-01 till och med 2022-07-01). Hyresnivån 

är 14 000 kr/månad och hyresavtalet är ett bostadshyresavtal. Hyresgästen betalar därutöver elström, sop-

hämtning, VA-avgifter och snöskottning. Hyresnivån indexregleras 3% årligen.  

Besittningsskydd föreligger ej.  
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3. Marknadsanalys 

Fastighetsmarknad 

Småhusmarknaden i Kungälvs tätort  

I likhet med landet som helhet påverkas småhusmarknaden av det nya högre ränteläget. Utbudet av småhus 

till salu har ökat kraftigt under hösten samtidigt som antalet sålda objekt är på en mycket låg nivå i jämförelse 

med föregående år.  

  

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på de objekt som säljs föll under försa halvåret under en förhållandevis 

normalt volym. Efter sommarmånaderna sjönk omsättningen men kvadratmeterpriset på sålda objekt steg 

något. En rimlig förklaring är att andelen objekt i bra lägen dominerar urvalet.   
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4. Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Efterfrågan och betalningsviljan av bostäder i Kungälv är generellt god eftersom kommunen är en attraktiv 

kommun inom pendlingsavstånd till Göteborg. I likhet med flera andra kranskommunen har småhusprodukt-

ionen varit god. Kungälv är en skärgårdskommun med ett förhållandevis stort bestånd av fritidshus. I kom-

munen finns även en attraktiv och tätbefolkad landsbygd med hästgårdar, mindre jordbruk och andra lant-

bruksnäringar.  

Aktuellt objekt utgör en större bostadsfastighet med gott om bostadskomplement. Karaktären är en mindre 

gård utan mark men tillräckligt stor för hobbyodling, verksamhet etc. Läget är attraktivt beläget nära Kungälvs 

tätort men närhet och utblick för verksamhetsområden utgör en inte obetydlig förutsättning för attraktiviteten 

på bostadsmarknaden. Befintligt boningshus är funktionsdugligt men omodernt. Synliga detaljer från byggåret 

saknas. Tvärtom har äldre interiördetaljer, eldstäder och snickeridetaljler renoverats bort. Därmed har huset 

inte den karaktär som ofta kännetecknar äldre boningshus i liknande läge. Möjligheter att återställa huset 

finns men bedöms mycket kostsamt. En sannolik köpare bedöms modernisera huset utan att återställa be-

byggelsen. Den väl tilltagna ladan med tillhörande uthus kan attrahera en större köparkategori som efterfrå-

gar stora komplementytor för tex. verksamhet eller hobby. Att någon större mark inte hör till objektet sänker 

dock potentialen för exempelvis djurhållning.   

Utemiljön påverkas av närheten till väg och motorväg. Åt öster är läget klart lugnare med direkt närhet till 

skogsområde (lövskog) vilket bedöms mycket attraktivt.  

Uppvärmningen är vattenburen ansluten till bergvärmeanläggning. Energiprestandan för denna typ av objekt 

är generellt dålig men befintligt värmesystem bedöms, i jämförelse med t.ex. direktverkande el, som bra men 

pannan är av äldre modell. Fastigheten kan anslutas till kommunalt VA.  

Ett allmänt underhållsbehov föreligger framför allt vad gäller exteriör (fasad, vindskivor, fönster m.m.). Un-

derhållsbehov föreligger även på lada samt uthus. Två av uthusen bedöms rivningsfärdiga.  

En tänkt köpare av objektet bedöms vidta underhållsarbeten och modernisera boningshus, uthus och lada. 

En modernisering samt underhållsåtgärder bedöms mycket översiktligt kräva en insats på mellan 0,5 – 1,5 

miljoner kronor beroende på ambitionsnivå och målsättning.  

Det erhållna planbeskedet bedöms initialt sänka värdet av värderingsobjektet pga. osäkerhet om den framtida 

planläggningar blir av (och när). Om byggnation möjliggörs framför gårdscentralt ändras omgivningskaraktär 

(det fria och självständiga läget upphör. Samtidigt minskar bullerstörningar från Karebyvägen.    

Med anledning av rådande förutsättningar med stigande inflation, räntor, energipriser och vikande bostads-

marknad är marknadsvärdet mer svårbedömt än tidigare.  
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5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid 

en viss angiven värdetidpunkt. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas.  

Marknadsvärdebedömningen sker i detta fall genom ortsprismetoden. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, ex-

empelvis utifrån objektstyp, läge, standard, skick och efterfrågan. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 

skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 

en eller flera värdebärande egenskaper, boarea, taxeringsvärde etc.  

6. Ortsprisanalys  

Ortsprisunderlag, småhus  

Ortsprisanalys har genomförts av sålda småhusfastigheter i norr om Kungälvs tätort perioden 2017-01-01 till 

värdetidpunkten. Urval av gjort utifrån typkoderna 220-223. Sökområdet har avgränsats till strax norr om 

Kungälvs tätort upp och förbi Kareby samhälle samt västerut mot Ekelöv och österut mot Diseröd.  

 

Efter att sökområdets gallrats på uppenbara avvikelser och objekt som inte bedöms vägledande kan note-

ringarna delas upp i följande kategorier:  
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Objekt utmed Karebyvägen 

 

 

Utmed Karebyvägen ca 1 km från värderingsobjektet har två fastigheter överlåtits varav den ena (Arntorp 

1:11) bedöms ha ett liknande läge som värderingsobjektet såvitt avser närheten till Karebyvärden och verk-

samhetsområdet. Tomtareal, närhet till grannar samt övergripande skick bedöms dock olika. Den andra   

noteringen strax intill (Arntorp 1:16) ligger längre åt nordost närmare skogen och bedöms ha ett bättre läge, 

samt uppfört sent 80-tal med ett bättre yttre skick.   

I början av urvalsperioden framgår att Solbräcke 1:11, dvs värderingsobjektet inklusive markområdena A och 

B (se kartskiss i avsnitt 1) har överlåtits till den nuvarande fastighetsägaren. Detsamma gäller grannfastig-

heten Solbräcke 1:11 som förutom boningshus vid förvärvstillfället bestod av nuvarande skogsmark och tidi-

gare ängsmark. Vid förvärvstillfällena var markområdena utpekade som ”möjlig förtätning eller omvandlings-

område”. Noteringarna bör därmed tolkas som så att köparen fått erlägga en premie för marken.  

Appliceras ett lågt råmarksvärde på skogsmarken på 50 kr/kvm och 100 kr/kvm för ängsmarken bedöms 

analysvärdet, med beaktning av att helheten försämras om ängsmarken inte hör till boningshuset, till mellan 

drygt 4 mnkr för Solbräcke 1:11 och ca 3,5 mnkr för Solbräcke 1:10. Analysvärdena ska tolkas med stor 

försiktighet. Överlåtelserna är dessutom ett par år gamla.  

Den femte noteringen avser ett objekt i Grokareby som överläts under våren 2020. Fastigheten är idag avre-

gistrerad. Objektet bedöms ha ett bullerutsatt läge pga. närheten till motorväg men samtidigt mer modernt 

med hänsyn till byggår.  

Övriga objekt i närområdet  

Andra objekt i närområdet har karaktären av gruppbyggda småhus eller friliggande villor på mindre fastig-

heter. Objekten är således inte direkt jämförbara med värderingsobjektet.  

Strax nordöst om värderingsobjektet, på andra sidan skogsområdet, ligger Ulltorp uppfört mellan 2007-2011. 

Läget upplevs lugnt utan influenser från Solbräcke verksamhetsområde. Karaktären på bebyggelsen är typisk 

för nyproducerade småhusområden från tidsperioden. Merparten av bebyggelsen är gruppbyggda småhus 

men enstaka fribyggartomter finns i området. Läget bedöms som bättre än värderingsobjektet och bebyggel-

sen modernitet innebär att några långtgående slutsatser om värderingsobjektets marknadsvärde inte kan 

göras utifrån prisnoteringarna i Ulltorp. Prisbilden exemplifierar vad marknaden betalar för objekt i småhus-

områden utanför Kungälvs tätort. Marknadsvärdet för en normalbostad i området bedöms med beaktning av 

de nya marknadsförutsättningarna till omkring 5 mnkr eller strax däröver.  

Typkod Fastighet Adress Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal Värdeyta Boarea Biarea Värdeår Nybyggn.år Standardpoäng

220 ARNTORP 1:11 Arntorp 190 2018-07-31 2 735 32 176 1,22 1 048 103 85 92 1953 1949 33

220 SOLBRÄCKE 1:10 Solbräcke 220 2018-07-02 4 000 32 000 37 621 126 125 5 1941 1911 20

220 SOLBRÄCKE 1:11 Solbräcke 250 2018-02-28 5 600 34 146 2,38 12 324 77 164 4 1938 1909 23

220 ARNTORP 1:16 Arntorp 220 2017-05-24 4 200 30 435 2 125 143 138 24 1988 1988 32

220 GROKAREBY 3:23 Grokareby 130 2020-04-28 3 825 19 125 1,34 6 284 200 1979
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Andra objekt utanför Kungälvs tätort 

Analyseras övriga objekt i er lantliga lägen, gallrat för tomtstorlek mindre än 1500 kvm och större än 5000 

kvm erhålls ett urval med en mycket spretig prisbild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De högst prissatta objekten är i merparten av fallen uppförda efter år 2000. De äldre objekten bedöms i 

förhållande till objektet i genomsnitt vara av bättre skick.  
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Typkod Fastighet Adress Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal Värdeyta Boarea Biarea Värdeår Nybyggn.år

220 BOLLESTAD 1:28 Bollestad 152 2019-03-22 4 500 26 627 1,28 1 762 184 169 74 1961 1890

220 BOLLESTAD 1:24 Bollestad 110 2020-05-05 2 950 14 975 0,98 3 031 197 197 0 1954 1909

220 GROKAREBY 2:18 Skårby Station 130 2021-07-27 2 600 29 213 1,22 1 686 108 89 96 1960 1956

220 RÄVSAL 1:18 Rävsal 170 2021-11-05 3 525 28 427 1,31 2 514 134 124 50 1966 1966

220 GROKAREBY 2:43 Prästvägen 450 2021-09-15 4 600 39 655 1,80 2 572 126 116 50 1968 1968

220 VEGESTORP 1:5 Vegestorp 210 2021-07-02 4 125 0 0,00 1 610 118 98 98 1968 1968

220 KAREBY 4:30 Kareby Kyrkväg 260 2019-09-05 3 300 19 412 1,00 2 934 182 170 58 1973 1973

220 BOLLESTAD 1:25 Bollestad 130 2021-04-15 3 975 27 414 1,20 1 554 156 145 55 1985 1985

220 KAREBY 2:44 Kareby Kyrkväg 142 2022-10-18 5 000 0 0,00 1 640 0 0 0 1998

220 GROKAREBY 2:63 Skårby Station 395 2017-07-31 5 095 33 967 1 922 150 150 0 2004 2004

220 ULLSTORP 1:14 Prästvägen 322 2017-10-02 5 010 43 565 1 709 117 115 10 2005 2005

220 GUDDEBY 2:23 Guddeby 272 2017-04-28 4 700 38 843 1 552 121 121 0 2010 2010

220 GUDDEBY 2:24 Guddeby 274 2022-03-15 6 500 40 881 1,52 1 527 170 159 55 2012 2011

220 GUDDEBY 2:24 Guddeby 274 2019-04-29 5 350 33 648 1,25 1 527 170 159 55 2012 2011

220 GROKAREBY 2:68 Skårby Station 355 2019-03-29 4 140 27 600 1,06 2 260 150 150 0 2015 2015
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Bedömning  

Urvalet av noteringar i liknade läge och med jämförbara attribut och byggår är begränsat. Bedömningen görs 

utifrån en relativ jämförelse med nyproduktion i närområdet, objekt utmed Karlebyvägen samt lantligt belägna 

(större) småhusfastigheter. Särskilt vikt läggs vid att objektet har visst underhållsbehov.  

Fastigheten är uthyrd utan besittningsskydd. Hyresnivån är 14 000 kr/månad med driftskostnader på hyres-

gäst. Ett avkastningsvärde, exkl. ytor för upplag samt lada, bedöms översiktligt till drygt ca 3 mnkr.  

I en samlad bedömning anses objektets marknadsvärde, med ledning av tillgängliga ortspriser och nuvarande 

marknadsläge, sökas mellan 3,25 – 3,75 mnkr.    
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7. Slutsatser 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärde vid värdetidpunkten 2022-

11-10 till: 

 

3 500 000 kr 
 

 

2022-11-10 

   

 

 

 

 

 

Daniel Bergqvist   Marcus Takner   

Samhällsbyggarna auktoriserad  av Samhällsbyggarna auktoriserad  

fastighetsvärderare  fastighetsvärderare 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga 2 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

KUNGÄLV SOLBRÄCKE 1:11 2004-10-12 2019-09-02 13:29 2022-11-09
Nyckel: 140160355
UUID: 909a6a66-550c-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kareby
Distrikt: Kungälv
Nr: 109012

ADRESS
Adress
Solbräcke 250
442 44 Kungälv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6420770.9 318920.2

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 12 324 kvm 12 324 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
559122-2988
Jesslis AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV
Köp: 2018-02-28 Andel: 1/1
Köpeskilling: 5 600 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 2018-03-07 D-2018-00109290:1

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 7
Totalt belopp: 4 875 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Datapantbrev 19 000 SEK 1966-05-25 66/2657
2 Datapantbrev 21 000 SEK 1973-01-24 73/713
3 Datapantbrev 41 000 SEK 1979-10-17 79/14873
4 Datapantbrev 419 000 SEK 2001-07-16 01/17786
5 Datapantbrev 400 000 SEK 2002-03-18 02/9615
6 Datapantbrev 2 700 000 SEK 2018-03-07 D-2018-00109290:2
7 Datapantbrev 1 275 000 SEK 2019-04-05 D-2019-00172503:1

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER
(220)
293225-7
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2021

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
2 353 000 SEK 849 000 SEK 1 504 000 SEK 12324 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
559122-2988
Jesslis AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet småhusbyggnad 10806300
Id mark: 10805300
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
849 000 SEK 1482010
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
77 kvm 76 kvm 4 kvm 16 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1938 1909 1973 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

27 Nej Självständig/Brukningscentru
m

Värdefullaste byggnad

Värderingsenhet småhusmark 10805300
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 504 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
12324 kvm Enskilt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

FastighetsrättsligaBebyggelsetyp
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TAXERINGSINFORMATON
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring, Littera: KB 1916-03-30 14-KAR-AVS110
Fastighetsreglering 2004-10-12 1482-552

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-KAREBY SOLBRÄCKE 1:11 1985-12-04 1482-85/44

URSPRUNG
KUNGÄLV SOLBRÄCKE 1:5
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 

FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advisory Sweden AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God 

Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom 

Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2022-01-27 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller 

liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 

1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 

skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 

och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut- 

drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads- 

tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 

som framgår av utlåtandet. 

1.1 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 

Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 

varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 

dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 

utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 

enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 

skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 

samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller 

dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte 

belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller 

andra avtal som i något avseende begränsar fastighets- 

ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 

inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 

gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 

inte är föremål för tvist i något avseende. 

2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in- 

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 

uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 

dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 

förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 

genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 

att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 

uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Ingen kontroll av 

hyresgästernas betalningsförmåga har gjorts om det ej nämnts 

specifikt i utlåtandet.  

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde- 

raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 

på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom 

en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 

uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 

Standard”. 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 

utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 

nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 

utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags- 

givaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 

planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig- 

hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut- 

låtandet. 

3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane- 

ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 

belastning. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte  för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 

tredje  man som en konsekvens av att värdebedömningen är 

felaktig på grund  av  att  värderingsobjektet är  i  behov  av 

sanering eller att det föreligger någon annan  form  av 

miljömässig belastning. 

3.3 Om information ej erhålles om en byggnad är miljöcertifierad 

antas det i värdebedömningen att byggnaden ej är certifierad.  

4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 

besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 

den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under- 

sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings- 

objektet förutsätts ha det skick och den standard som den 

okulära besiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 

som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för: 

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella

kunskaper för att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg- 

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller

elektriska komponenter.

• Brister i de delar som ej besiktats

5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 

värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde- 

ringen). 

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde- 

ringstidpunkten. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 

som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 

med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå- 

tandet. 

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 

ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 

fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe- 

dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 

kassaflödes- och värdeutveckling. 

7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 

som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba 

uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren 

är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd 

av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i 

detta. 

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde- 

ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet 

skall återges. 

7.4 Tredje part får ej använda värdeutlåtande utan skriftligt 

godkännande av värderaren. 

2022-01-27  
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av mark utanför detaljplan (råmark) inom delar av nuvarande Kungälv Solbräcke 

1:11. Områdena framgår utav följande kartskiss. Områdena benämns hädanefter som A respektive B.  

 

  

 

Övriga delar av fastigheten (tidigare gårdscentrum) ingår inte att värdera. De bebyggda delarna bedöms i ett 

separat utlånde inom samma uppdrag. 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371), genom Madeleine Wollbrant. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde (se vidare under avsnitt 5 ”Definition 

av marknadsvärde och metodtillämpning”) givet särskilda värderingsförutsättningar, se nedan.  

Värderingen skall användas som beslutsunderlag inför eventuella förvärv. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2022-11-10. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

B 

A 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De 

allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella 

begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur 

värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade 

bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som 

för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är 

oriktiga eller ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). 

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i 

RICS Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered 

Surveyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden, 

samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.    

Upplysningar 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Värderingsförutsättningar 

• Som generell utgångspunkt förutsätts att framtida fastighetsägare/exploatör kommer att få bekosta 

all exploatering vad gäller åtgärder inom framtida kvartersmark/tomtmark inklusive kostnader för 

tekniska anslutningar (VA, el etc).  

• Kommunalt huvudmannaskap för framtida allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata 

markägare initierar utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

• Enligt uppdragsgivarens skall normala kostnader kopplade till exploateringen förutsättas och dessa 

är beaktade i värdet (köpeskillingen).  

• Aktuellt planbesked som omfattar delar av fastigheten beaktas. Vidare beaktas gällande 

planeringsinriktning i översiktsplan.  

• I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning 

(se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

• Värdet uttrycks som kr/kvm markareal.   

Syn och värderingsunderlag 

Syn av värderingsobjektet utfördes 2022-11-03 av Daniel Bergqvist  på Svefa.  

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 
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• Värderingsförutsättningar i beställningsförfrågan 221024 

• Kartskiss som visar berörda delar inom Solbräcke 1:11 

• Gällande parkeringspolicy  

• Planbesked som berör Solbräcke 1:10 och 1:11  

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

• Översiktsplan 

• Utdrag ur fastighetsregistret 

• Utdrag ur taxeringsregistret 

• Detaljplanehandlingar 

• Kartor och officiellt tillgängliga gatubilder 

• Uppgifter ur Svefas egna samt externa fastighets- och hyresmarknadsdatabaser 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 

statistik från SCB med flera. 
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2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Värderingsobjektet utgör råmark som idag i huvudsak består av ängsmark (område A) samt skog (område 

B).  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Jesslis AB (Trivebo Utveckling AB) 

Läge och omgivning 

Värderingsobjektet är beläget i Kungälvs kommun, Kungälvs tätort, nära Solbräcke verksamhetsområde i 

Lyckhem utmed Karebyvägen. Närområdet präglas av verksamheter, industri, bostäder och natur. 

Karebyvägen utgör genomfartsgata i området och förbinder bl.a. Kungälvs centrum med samhället Kareby i 

norra Kungälv. Tillgängligheten bedöms som god i och med närheten till E6. En busshållplats ligger strax 

intill värderingsobjektet.  

Väster om Karebyvägen ligger ett större verksamhetsområde bl.a. med bilhandel, hyrtjänster, verkstäder 

m.m. Söder om fastigheten ligger ett relativt nyuppfört flerbostadshus (tillfälligt bygglov). Norr om ligger en 

större bostadsfastighet men ängsmark, lager/lada m.m. (f.d. gård).  

 

     

Bildkälla: stadskarta (kungalv.se). Fastigheten Solbräcke 1:11 markerad med röd begränsningslinje  
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Gällande översiktsplan 

Kungälvs översiktsplan antogs 2012. Värderingsobjektet ligger inom ”möjlig förtätning eller 

omvandlingsområde” inom orange begränsningslinje. Den norra delen av fastigheten bedöms delvis ligga 

inom ”närströvområde”.  

 

 

Bildkälla: utklipp från ÖP2010 Kungälvs kommun 

Erhållet planbesked  

Kommunen har lämnat planbesked på fastighetsägarens ansökan om planbesked. Kommunen skriver 

följande i sin tjänsteskrivelse (2019-11-14 Planbesked för bostäder, Solbräcke 1:10 m.fl.(DnrKS2019/1138): 

Ansökan avser 50-100 lägenheter i tvåvåningshus på fastigheterna Solbräcke 1:10 och 1:11. 

Det aktuella området omfattar cirka 17 000 kvm. Fastigheterna är privatägda, Konsulatets 

fastighets AB står bakom ansökan. Aktuellt område är beläget öster om Karebyvägen, 

granne med Solbräcke verksamhetsområde cirka 3 km nordväst om Kungälvs centrum. 

Marken består av jordbruksmark, på vilken en del bostäder med tillfälligt bygglov uppförts. I 

norra hörnet av aktuellt område ligger en äldre gård. Precis öster om aktuellt område ligger i 

en bergsluttning ett skogsområde med ädellövskog (ek).  

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger ”Möjlig 

förtätning/omvandlingsområde”. En mer specifik beskrivning om vilken typ av bebyggelse 

som avses för aktuellt område finns dock inte. Skogsområdet öster om aktuellt område är 

utpekat som närströvområde. Aktuellt område omfattas inte av någon detaljplan.  

Inga kända fornlämningar finns inom aktuellt område.  

Kommunalt VA finns i närområdet.  

Goda kollektivtrafikförbindelser samt väl utbyggda gång- och cykelbanor finns i närområdet.  
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På fastigheten Solbräcke 1:10 gavs i november 2018 respektive april 2019 tidsbegränsat 

bygglov i 10 år för totalt 25 st lägenheter och kontor (MOBN2018/0891 respektive 

MOBN2019/0085). Bilagt bygglovsansökan var en mindre riskinventering avseende 

transporter med farligt gods och närliggande verksamheter. Slutsatsen i denna var att de 

risker som undersökningen hade haft möjlighet att undersöka inte bedömdes påverka 

planerad bebyggelse på ett oacceptabelt sätt. 

I samband med ansökan av dessa tidsbegränsade bygglov yttrade sig bl.a. räddningstjänsten 

och miljöenheten. Räddningstjänsten ansåg att det var olämpligt med bostäder på platsen 

pga närheten till verksamhetsområdet, vilket medför risker vid exempelvis brand eller 

transport av farligt gods. Miljöenheten lyfte även att bullerproblematik, lukt och 

luftföroreningar kan innebära att verksamheterna behöver vidta skyddsåtgärder pga för kort 

skyddsavstånd. Det har förekommit klagomål från närliggande bostäder avseende 

oljeeldning, buller och oro för utsläpp av lösningsmedel. Vidare bedömdes marken som 

brukningsvärd värdefull jordbruksmark.  

Söder om aktuellt område ligger ett tryckeri som förbrukar ansenliga mängder lösningsmedel 

som förångas och släpps ut på ett diffust sätt genom ventilationen. Denna verksamhet har 

varit aktuell för tillsyn efter att närboende har upplevt obehag av utsläpp av lösningsmedel 

och buller. 

Platsen är inte optimal för ett stort antal bostäder på grund av närheten till 

verksamhetsområdet och de risker, buller och andra olägenheter som detta innebär. Om 

platsen ska planläggas för bostäder permanent kommer höga krav ställas på att säkra 

bostäderna från risker, buller och andra olägenheter, såsom utsläpp av lösningsmedel från 

det närliggande verksamhetsområdet. Detta kommer kan sannolikt innebära att eventuella 

bostäder kommer att få placeras längre bort från Karebyvägen och verksamhetsområdet än 

vad som illustreras i ansökans skiss. Detta är viktigt inte bara för en god boendemiljö, utan 

även för att närliggande verksamheter ska kunna bedrivas utan att tvingas till begränsningar 

på grund av klagomål från nya närboende. Även hänsyn till närliggande värdefull natur ska 

visas. En eventuell planläggning innebär sannolikt att ett mindre antal bostäder i slutändan 

kommer att kunna byggas än vad sökanden anger i ansökan.  

Ett tillskott på ytterligare bostäder i området kan innebära att nuvarande anslutning till 

Karebyvägen blir otillräcklig. Trafikverket är väghållare för Karebyvägen och bestämmer var 

en anslutning kan anläggas, men TGP anser att en ny anslutning bör anläggas från 

cirkulationen om det blir ett större tillskott av bostäder.  

Känt i nuläget är att under eventuellt planarbete kommer särskilt buller- och riskutredningar 

krävas. Sannolika övriga utredningar omfattar geoteknik, dagvatten och trafik.  

Omfattningen av eventuell ny bebyggelse får utredas djupare i en planläggning. 

 

Planbeskedet innebar att utskottet för samhälle och utveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

följande:  
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Föreslagen bebyggelse 

Fastighetsägaren ansökte om planbesked i mitten av 2019. Positivt planbesked beviljades i slutet av 2019. I 

ansökan framgår en ungefärlig utbredning. Ansökan, tillika erhållet planbesked, motsvarar i huvudsak hela 

värderingsobjektet delområde A men ej delområde B norr om befintlig f.d. gårdscentrum. Intilliggande 

fastighet Solbräcke 1:10 omfattas till en mindre del av ansökan/planbeskedet och då en permanentering av 

det tillfälliga bygglovet.   

 

 

Inom område A på Solbräcke 1:11 föreslås fastighetsägaren 50-100 lägenheter i fem hus om 1-2 våningar 

(ca 3 000 kvm BOA, ca 3 500 kvm BTA). Samtliga upplåtelseformer är möjliga. Parkering tillgodoses som 

markparkering inom området.  

 

  

I den södra delen av området går idag en infart till grannfastigheten Solbräcke 1:10. Området bedöms nyttjas 

som infart även i en framtida planläggning (ev. flytt till rondellens placering men belastar fortfarande 

värderingsobjektet).  
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Bedömning av planrisk och väntetid 

Ett positivt planbesked och att stöd finns i översiktsplanen innebär att planrisken bedöms som förhållandevis 

låg. Däremot kan de utredningar som tas fram i prövningen av markens lämplighet för bebyggelse innebära 

en lägre exploateringsgrad i jämförelse med ansökan. Detta framgår av tjänsteskrivelsen som citerats i 

tidigare avsnitt. Konsekvensen är sannolikt färre bostäder, än inga alls. I samband med att tillfälligt bygglov 

gav för modulhus på Solbräcke 1:10 angav räddningstjänst och kommunens miljöenhet att tillfälligt bygglov 

ej bör ges, främst med hänsyn till behov av ytterligare utredningar.  

För att bedöma planrisken kan en jämförelse göras med den nyligen antagna detaljplanen för Arntorp 1:4 

utmed Karlebyvägen ca 1 km från värderingsobjektet:  

I tjänsteskrivelsen från 2019 för erhållet planbesked gällande Solbräcke 1:11 hänvisas till ett pågående 

planärende ca 1 km från värderingsobjektet (Dp för Arntorp 1:4 mfl.) där möjligheterna till 

bostadsexploatering i likhet med värderingsobjektet påverkas av buller, risker och andra olägenheter. Planen 

antogs av KS den 19 oktober i år efter att kommunen vidtagit förändringar inför antagandet med hänsyn till 

synpunkter från bl.a. Länstyrelsen som i granskningsskedet påtalat att planen i dess dåvarande form avses 

överprövas med hänsyn till bl.a. risk för olyckor och översvämning. Kommunen har inte ändrat byggrätternas 

placering men infört planbestämmelser om hur luft, buller, vatten m.m. ska hanteras. Bostäder medges enligt 

antagandehandlingen ca 20 meter från Karlebyvägens mitt. Om motsvarande utformning är möjlig inom 

värderingsobjektet ökar sannolikheten för en exploateringsvolym enligt fastighetsägarens förslag inom 

Solbräcke 1:11.   

Sammantaget bedöms planrisken, med beaktning ovan jämförelse samt erfarenhetstal, till ca 20%. Nivån är 

något högre än för den del av planbeskedet som omfattar befintliga flerbostadshus på grannfastigheten 

Solbräcke 1:10.  

Gällande väntetid fram till en eventuellt färdigställd detaljplaneläggning kan delvis bedömas utifrån 

uppgifterna i tjänsteskrivelsen från slutet av 2019 vari anges att planläggning kan påbörjas 2025 med 

antagande 2027. Ett antagande bedöms inte påverkas av utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar 

eftersom dessa redan är utbyggda i området. Utifrån en allmän osäkerhet och erfarenheter från 

planprocessen vid Arntorp 1:4 bedöms en ny detaljplan antas något senare, omkring 2028.  

Markförutsättningar  

Område A bedöms översiktligt uppgå till ca 7 200 kvm och område B till ca 3 000 kvm.  

Enligt SGUs jordarskarta består undergrunden av postglacial lera (gult) samt morän (rött) 

  

Bildkälla: SGU 
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Jorddjupet uppgår till mellan 1-3 meter i område A och ca 0 meter i område B.  

Sammantaget bedöms grundläggningsförhållandena som goda. Framtida bebyggelse bedöms kunna 

grundläggas som platta på mark.  

Miljö 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon kontroll avseende potentiella miljöbelastningar 

inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 

I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 
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3. Marknadsanalys 

Allmänt om råmark 

Med råmark avses mark utanför detaljplanelagt område som åtagit sig värde utöver värdet av pågående 

markanvändning. Det vanligaste fallet är skogs- och jordbruksmark i närheten av bebyggelse. När planerna 

på förändrad markanvändning blir mer aktuella ökar förväntningarna på att marken skall tilldelas byggrätter i 

framtida planläggning. När förväntningarna blivit tillräckligt stora betalas mer för marken än den är värd som 

t.ex. jordbruksmark.  

Drivkrafterna bakom råmarksförvärv kan sammanfattas med att köparen ges möjlighet att tillgodogöra sig 

den förädlingsvinst som uppstår vid ändrad markanvändning och i skapandet av nya byggrätter. I gengäld 

bär köparen all plan- och utvecklingsrisk. ”Skyddsvärdet” är värdet av den pågående användningen, tex jord- 

och skogsnäring, parkering m.m.  

Hur aktuell planläggningen är eller i vilket skede en pågående planläggning är får på en homogen marknad 

anses vara den mest värdepåverkande faktorn. Kommunala visioner och markens potential för bebyggelse 

utgör de mest centrala parametrarna vid förvärv av råmark. Under förutsättning att ett råmarksområde är 

utpekat bebyggelseområde i t.ex. en översiktsplan, är närhet till kollektivtrafik, service och annan urban 

infrastruktur av stor betydelse för förväntningsvärdet. Ett råmarksförvärv fodrar även kapitalbindning, ofta 

under flera år.  

Stora bygg- och fastighetsbolag med låga kapitalkostnader och stark balansräkning (tillgångar) har till 

skillnad från mindre utvecklare möjlighet att binda kapital i mark i tidiga skeden. Eftersom den största 

värdeökningen för marken sker innan en detaljplan har antagits, dvs. då förväntningsvärden växer fram, finns 

stora ekonomiska fördelar med att gå in tidigt och förvärva icke detaljplanelagd mark. Det är även vanligt 

förekommande att råmarksförvärv betalas etappvis där tilläggsköpeskillingen beror av volymen framtida 

byggrätter (upfront i kombination med milstensersättningar) 

Antalet större råmarksförvärv på Göteborgsmarknaden är i regel få. Under senare tid har dock ett antal 

intressanta råmarksförvärv genomförts. I vissa delar av Göteborg, främst inom f.d. Torslanda och Askims 

kommun, är det kommunala markägandet lägre och det privata ägandet således högre. Samtidigt ligger 

stora bebyggelseområden utanför detaljplan. Motsvarande tendens finns i kranskommuner där det 

kommunala markinnehavet normalt sett är lägre varför antal råmarksköp normalt sett är högre.  
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4.  Värdering  

Definition av marknadsvärde 

Marknadsvärdet är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid 

värdetidpunkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter sedvanlig 

markandsföringstid där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång. 

Värderingsmetod 

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en direkt ortsprismetod, där 

jämförelser görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Ortsprismetoden 

förutsätter två villkor för att metoden ska utgöra en relevant och tillförlitlig värderingsmetod: 

1. Jämförelseobjekten ska så långt som möjligt överensstämma med värderingsobjektet 

2. Jämförelseobjekten ska ha överlåtits på marknadsmässiga grunder till priser som speglar dess 

marknadsvärde vid överlåtelsetillfället 

På en marknad som kännetecknas av få transaktioner, samt omständigheter som gör att jämförbarheten kan 

ifrågasättas, innebär att olika former av kontroll- och marknadssimuleringar kan behöva tillämpas för att det 

ska vara möjligt att dra slutsatser om objektets värde. Som komplement till den direkta ortsprismetoden 

används ofta en indirekt ortsprismetod (råmarkskalkyl/exploateringskalkyl), där slutsatser om objektets värde 

dras utifrån dess värde i färdigställt skick minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst justerat 

för planrisk och väntetid.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid den direkta ortsprismetoden, 

medan bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftade med större osäkerheter och i huvudsak får 

ses som en kontrollmetod.  

Särskild om råmark 

Vid värdering av just råmark, det vill säga mark som har en viss grad av bebyggelseförväntningar, ska 

hänsyn tas till den andel av råmarken som i en framtida planläggning troligen kommer att avsättas för gator, 

park-/naturmark etc. Härefter ska hänsyn även tas till en sannolik väntetid samt till planrisken, det vill säga 

för den risk som finns att en detaljplan blir försenad, att den förväntade byggrätten ändras eller att marken 

inte alls kommer att planläggas. 

Någon enhetlig värdenivå för mark med bebyggelseförväntningar finns naturligtvis inte, utan värdet av ett 

enskilt markområde beror av en mängd faktorer där de viktigaste är: 

• attraktivitet och prisnivå för detaljplanelagd exploateringsmark/byggrätter i området 

• hur sannolik en framtida exploatering är 

• när i tiden en detaljplaneläggning och exploatering kan förväntas ske 

• förväntad exploateringsgrad och bebyggelsetyp 

• markens beskaffenhet & förväntade exploateringskostnader 

Inom en någorlunda homogen marknad får planförutsättningarna i kombination med värdenivån efter en 

detaljplaneläggning anses vara de faktorer som i högst grad är prispåverkande. I värdebedömningen tas 

naturligtvis även hänsyn till övriga prispåverkande faktorer. 
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Nedan redovisas en principiell skiss för värdeutvecklingen för mark i olika skeden av planprocessen. 

"Förädlingsprocessen"

Tomtmark

expl avg

erlagda

Tomtmark

Råtomt-

mark

Jordbruksmark med

förväntningsvärde

Jordbruksmark

Jordbruksvärde fortsatt jordbruksdrift

Tid

Politiska Exvis upprät- Fördjupad Detaljplan Avstyckn. Exploate-

uttalande tas program översikts- upprättas o Fastig- ringskost.

om framtida om bostäder plan fastställs hetsbildn. erläggs

exploate-

ring

Värde
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mark

Råtomts-
marksvär-

de

Inledning 
och 

avstyck-

ning av 
tomter

Tomt-
marksvär-

de

Tomt
klar attt 

bebyggas

 

 

Generellt är antalet råmarksköp få, utspridda i tid och svåranalyserade. Det innebär att en värdebedömning 

utifrån en ortsprismetod i enskilda fall är behäftad med stor osäkerhet. I en förenklad värdebedömningen kan 

råmarksvärdet uppskattas utifrån värdet av planlagd mark i närområdet med avdrag för 

exploateringskostnader, risk och tid. Exploateringskalkyler med marknadsmässiga parametrar och 

antaganden kan illustrera hur rationella marknadsaktörer resonerar i en förvärvssituation och därigenom 

underbygga en bedömning.   
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Ortprisanalys  

I detta avsnitt redovisas dels ortspriser för gällande byggrätter avseende dels flerbostadshus, småskaliga 

flerbostadshus och radhus, dels ortspriser för råmark. Motivet till att även inkludera 

exploateringsfastigheter/byggrätter i gällande planer är att planrisken i aktuellt fall bedöms förhållandevis låg 

pga. erhållet planbesked. Underlaget bidrar till en bättre skattning av parametrar i råmarkskalkylen.  

Byggrätt för flerbostadshus, småskaliga flerbostadshus samt småhus i Kungälv  

Urvalet avser noteringar av byggrätter (i gällande planer eller förvärv som villkorats av att detaljplan vinner 

laga kraft) som har karaktären av flerbostadshus, småskaliga flerbostadshus och exploateringsfastigheter för 

småhusbebyggelse: 

 

• I september 2022 förvärvade Entré Ytterby AB del av nuvarande Ytterby-Tunge 1:106 vid infarten till 

Ytterby tätort inom Dp Entré Ytterby. Priset för den ca 1500 stora exploateringsfastigheten uppgår till 

7,2 mnkr motsvarande 6 000 kr/kvm BTA. Den byggrättsvolym som framgår i avtal är 1 200 kvm 

BTA. Exploateringsfastigheten ska avstyckas.  

• I december 2021 kommunicerades att Magnolia Bostad vunnit två markanvisningstävlingar i 

Kungälv. En av fastigheterna, del av Gärdet 1:3 i Liljedal möjliggör uppförande av cirka 315 

bostäder. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och byggstart är planerad till hösten 2022. 

Total byggrätt uppgår till 19 116 kvm BTA bostäder varav 50 % HR och 50 % BR. Priset för 

bostadsrätterna landade på 10 000 kr/kvm BTA (hyresrätt 5 000 kr/kvm BTA). I affären ingår även 

654 kvadratmeter lokaler i bottenplan och där priset motsvarar 2 000 kr/kvm BTA.   

• I november 2021 förvärvade Serneke genom bolag del av Kungälv Kärna 67:1 för ca 12,3 mnkr 

motsvarande 2 600 kr/kvm BTA. Avtalad byggrätt uppgår till 4 722 kvm BTA. Tilläggsköpeskilling 

om 2 600 kr/kvm utgår om köparen bygger mer än avtalad volym. Byggrätten har karaktären av 

småskaliga flerbostadshus/radhus. Byggrätten ligger i Detaljplan för skola, förskola, idrott och 

bostäder inom del av Kärna 67:1. Exploateringsfastigheten avses avstyckas.  

• I november 2021 förvärvade Götenehus genom bolag del av Kastellegården 1:52 inom Dp 

Kastellgården i utvecklingsområdet Nordtag i Kungälvs kommun. Förvärvet sker efter tidigare 

erhållen markanvisning. Priset uppgår till ca 11.4 mnkr motsvarande 4 750 kr/kvm BTA. Avtalad 

byggrätt uppgår till 2409,7 kvm BTA. Tilläggsköpeskilling om 4 750 kr/kvm BTA utgår om köparen 

uppför fler BTA än avtalat. Byggrätten möjliggör småskaligt flerbostadshus samt ett större 

flerbostadshus.  

• I juni 2021 förvärvare NCC genom bolag del av Kastellegården 1:52 inom Dp Kastellgården i 

utvecklingsområdet Nordtag i Kungälvs kommun. Förvärvet sker efter tidigare erhållen 

markanvisning. Priset uppgår till ca 2,7 mnkr för en del och 6,6 mnkr för en annan del, motsvarande 

5 500 kr/kvm BTA. Avtalad byggrätt uppgår till 496 + 1 200kvm BTA. Tilläggsköpeskilling om 5 500 

kr/kvm BTA utgår om köparen uppför fler BTA än avtalat. Exploateringsfastigheten utgör en mindre 

del av en större exploateringsfastighet. Byggrätten möjliggör ett småskaligt flerbostadshus alternativt 

radhus.    

• I mars 2021 förvärvade Ekeblad genom bolag delar av Kastellegården 1:52 inom Dp Kastellgården i 

utvecklingsområdet Nordtag i Kungälvs kommun. Förvärvet sker efter tidigare erhållen 

markanvisning. Priset uppgår till ca 19,1 mnkr motsvarande 4 547 kr/kvm BTA. Avtalad byggrätt 

uppgår till 4 212 kvm BTA. Tilläggsköpeskilling om 4 547 kr/kvm BTA utgår om köparen uppför fler 

BTA än avtalat. Exploateringsfastigheterna ska avstyckas. De tre områdena möjliggör 

bostadsändamål med flexibla planbestämmelser (småhus, radhus eller småskaliga flerbostadshus).  
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• I mars 2021 förvärvare Hökerum genom bolag del av Kastellegården 1:52 inom Dp Kastellgården i 

utvecklingsområdet Nordtag i Kungälvs kommun. Förvärvet sker efter tidigare erhållen 

markanvisning. Priset uppgår till ca 27,6 mnkr motsvarande 5 000 kr/kvm BTA. Avtalad byggrätt 

uppgår till 5 522,9 kvm BTA. Tilläggsköpeskilling om 5 000 kr/kvm BTA utgår om köparen uppför fler 

BTA än avtalat. Exploateringsfastigheten ligger utmed områdets nya genomfartsgata. Byggrättens 

inriktning är flerbostadshus om ca 75 lägenheter med markparkering.  

• I mitten av 2019 förvärvade Kärna Fastighets AB (då Trivebo Fastighets AB) Diseröd 1:124 för 6,8 

mnkr. Noteringen är resultatet av en markanvisningstävling avseende 60 hyresrätter. Priset 

inkluderar gatukostnads men ej planavgift. Taxerad byggrätt uppgår till 2 500 kvm BTA vilket utifrån 

uppförd bebyggelse ger en köpeskilling om ca 2 700 kr/kvm BTA.  

Utifrån tillgängliga ortspriser bedöms marknadsvärde, som om det fanns en detaljplan idag som motsvarar 

skissmaterialet i ansökan om planbesked eller motsvarande bebyggelsevolym, till omkring 3 500 kr/kvm 

BTA. I bedömningen beaktas särskilt att läget inte är optimalt för bostäder men att småskaliga 

flerbostadshus med förhållandevis låga byggkostnader är en lämpligt bebyggelsetyp.  

 

Ortspriser avseende råmark/utvecklingsfastigheter med bebyggelseförväntningar avseende bostäder 

Vid värdering av råmark är naturligtvis en direkt jämförelse med genomförda försäljningar av råmark det 

mest önskvärda. Antalet köp som genomförs av mark i tidiga planskeden, och där prissättningen sker direkt 

utifrån en vägning av planförväntningar och planrisk emellertid mycket få. Köpen är dessutom svåra att finna 

och de kräver dessutom en hel del analysarbete. 

Svefa har emellertid noteringar om ett tiotal större råmarksförvärv som har genomförts under de senaste 

åren i Göteborgsområdet samt ett antal köp i Kungälvs kommun. Priserna varierar naturligtvis inom ett stort 

spann, främst som sagt beroende av aktuella planförhållanden, förväntad exploateringstyp och 

exploateringsgrad samt områdets attraktivitet och den förväntade prisnivån för färdigställda bostäder.  

Prisintervallet för råmark kan ses som en normal indikation för råmarkspriser där planförhållandena varierar 

mellan mycket osäkra och/eller långsiktiga bebyggelseförväntningar till en situation där det av olika skäl ses 

som mycket troligt att ett detaljplanearbete kommer att kunna inledas inom kort alternativt redan pågår. 

Härefter tillkommer som sagt givetvis andra faktorer, främst läge och därmed bostädernas slutpris. 

 

Kommun & Område
Läge [A-

C]
Areal Köpare & Säljare Köpedatum Planförhållanden

Köpesumma 

(kr/kvm markareal)

Kungälv, Nordtag C  47 505 Bonava / Privatperson sep-21

Planlös fastighete, delvis bebyggd 

med f.d. gård, På fastigheten finns 

hagar och ängsmark

  211

Kungälv, Ytterby C  13 000
Ytterby Bosadsutveckling AB / 

Privatperson
feb-21

Pågående planarbete efter omstart 

av planprocess, inriktning bostäder 

och skola, flerbostadshus

  481

Kungälv, Ödsmål C  23 730
Privatperson / Loredia Markuveckling 

AB
nov-19

ÖP anger inga 

bebyggelsförväntningar, dock 

omliggande småhusbebyggelse samt 

vid väg.

  107

Kungälv, Arntorp C  7 600 OBOS / Privatpersoner jan-19

Överlåtelse under påbörjad 

planprocess. Planbesked från 2014. 

Inriktning mindre antal radhus.

  395

Kungälv, Aröd B  64 800
Bohusläns Kommunala Expl. AB / 

Kungälvs kommun
dec-17 ÖP anger nya bostäder år 2050   62

Kungälv, Kareby C  75 274 Bonava / Privatperson jun-17

Pågående planarbete, Dp Karleby för 

småhus och lägenheter. Överlåtelse i 

samrådsskedet

  531

Kungälv, Ytterby C  190 000 Kungälvs kommun / Privatperson mar-16

ÖP anger för del av fastigheten 

område för nya bostäder 2020. 

Planprövningstillstånd för 100 

småhustomter.

  69

Kungälv, Tjuvkil C  38 738 Privatperson / JM nov-15 ÖP anger riksintresse naturvård.   45  

 

 

 



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : VU Kungälv Solbräcke 1_11 (del av), råmark, 2022-11-10

2022-11-10   Ordernummer: 182881     

Delar av Kungälv Solbräcke 1:11  

 

 

 

17  

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Ett urval av noteringar kommenteras nedan:  

• I september 2021 förvärvade Bonava Kastellegården 1:569 i Kungälvs kommun av en privatperson. 

Området angränsar till utvecklingsområdet inom DP Nordtag. Fastigheten omfattas delvis av ”nya 

bostäder 2050” i gällande översiktsplan. En exploatering bedöms sannolik tidigare då andra delar av 

samma område planlagts. Fastigheten är delvis bebyggd med f.d. gård (huvudhus och lada). I östra 

delen av fastigheten löper större luftledningar. Möjligheterna att få planbesked för den del av 

fastigheten som är bebyggd bedöms som goda. En sannolik framtida exploatering bedöms vara 

småhus/radhus eller småskaliga flerbostadshus. Priset uppgår till 17 mnkr motsvarande ca 360 

kr/kvm. Justeras priset för befintlig bebyggelse bedöms analysvärdet till ca 210 kr/kvm.  

• I februari 2021 förvärvare Ytterby Bostadsutveckling AB Kungälv Ytterby-Tunge 2:73 av en 

privatperson för 6,25 mnkr. Vid tiden för köpet omfattades fastigheten av ett sedan 2014 pågående 

planarbete för bl.a. bostäder och förskola (Dp Västra Tunge). Fastigheten är obebyggd (ängsmark) 

och priset motsvarar ca 480 kr/kvm. Planarbetet återupptogs 2020 efter att ha pausats under 2017. 

Detaljplanen avses ställas ut på granskning hösten 2022. Enligt nuvarande planförslag föreslås en 

mindre del av fastigheten bebyggas med flerbostadshus. Övriga delar föreslås förbli obebyggda. 

Totalt omfattar planen ca 300 - 400 bostäder.    

• I januari 2019 förvärvade OBOS del av Arntorp 1:4 i Kungälvs kommun av två privatpersoner. 

Området uppgår till ca 7 600 kvm. Delar av fastigheten omfattades vid förvärvstillfället av en 

pågående planläggning för bostäder. Planen antogs i oktober 2022. Priset uppgick till 3 mnkr 

motsvarande ca 400 kr/kvm. Merparten av förvärvsområdet förväntades utläggas som kvartersmark 

av karaktären radhus med områdesgemensam parkering och bostadskomplement. Vid tidpunkten 

för köpet pågick planarbete inför samråd. Planen ställdes ut för samråd sommaren 2021.  

• I juni 2017 förvärvade Bonava exploateringsfasigheten Rishammar 2:2 i Kungälvs kommun av en 

privatperson. Ca 75 000 kvm av fastigheten ingick i en pågående planprocess för bostäder och 

skola. Övriga delar om ca 200 000 kvm utgjorde skog, åkermark m.m. Köpeskillingen uppgick till 42 

mnkr. Som en del av uppgörelsen återförvärvade säljaren den del av Rishammar 2:2 som inte 

omfattades av planarbetet. Priset för den delen var 2 mnkr. Analysvärdet för råmarken inom 

detaljplanen kan därmed uppskattas till 40 mnkr motsvarande ca 500 kr/kvm. Vid tidpunkten för 

köpet var planen i samrådsskede.  

De högsta prisnoteringarna avser markområden där planarbete pågår. I dessa fall kan exploatörer anse att 

risken för att det inte antas någon plan som mycket liten. Samtidigt är konkurrensen om dess objekt stor. För 

objekt i tidigare skeden, inom områden med bebyggelseförväntningar men utan planbesked, bedöms 

värdeintervallet generellt till mellan 100 – 200 kr/kvm. Vid erhållna planbesked kan bedöms betalningsviljan 

öka betydligt. I detta skede kan förutsättningarna för markaffären ändras på så sätt att det möjligt för 

marknaden att dels avtala om en engångsersättning, dels ersättning som beror av framtida händelser och 

volymer i kommande planer. Den närmst belägna noteringen avser Obos köp av en del av Arntorp 1:3 för ca 

400 kr/kvm. Vid förvärvstillfället var detaljplanearbetet påbörjat men planen var inte ute för samråd förrän 

sommaren 2021.  

En grov bedömning är att mark med erhållna planbesked utanför men nära tätort (som värderingsobjektet 

delområde A) betingar ett marknadsvärde omkring 300 – 600 kr/kvm. För övriga delar (som 

värderingsobjektet delområde B) bedöms marknadsvärdet med hänsyn till planförhållandena som betydligt 

lägre, mellan 25 – 75 kr/kvm. I bedömningen av område B beaktas särskilt att betalningsviljan kommer ifrån 

närliggande fastigheter i området och att markområdet idag utgör skogsmark.  
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Råmarkskalkyl  

En råmarkskalkyl är en hypotetisk kalkyl som simulerar betalningsviljan idag mellan att antingen köpa en 

gällande byggrätt eller förvärva mark med förväntning på motsvarande byggrätt men med värdeavdrag för tid 

och risk. Kalkylen är mycket känslig för val av indata och syftar i första hand till att pröva ortsprismaterialet.  

I kalkylen åsätts en kalkylränta (real) om 4,5%. En gängse metod är att tillämpa direktavkastningskravet för 

bostäder i närområdet. Planrisken har bedömts till ca 20% i avsnitt 2. Normala kringkostnader för 

exploateringen förutsätts.  

 

Solbräcke 1:11 - delområde A

= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 500 3 500 3 500

Förväntad byggrätt (kvm BTA) 3 500 3 500 3 500

Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 1,5 1,5 1,5

Real kalkylränta (%) 4,5% 4,5% 4,5%

Nuvärde byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 276 3 276 3 276

Väntetid till lagakraftvunnen plan (år) 6,0 7,0 8,0

Real kalkylränta (%) 4,5% 4,5% 4,5%

Nuvärde råmarksvärde utan planrisk (kr/kvm BTA) 2 516 2 408 2 304

- Kostnader utanför kvartersmark (exploateringsbidrag) (kr/kvm BTA) -500 -500 -500

Bedömt råmarksvärde utan beaktande av planrisk (kr) 7 055 701 6 676 508 6 313 644

Bedömt råmarksvärde utan beaktande av planrisk (kr/kvm BTA) 2 016 1 908 1 804

- Bedömd planrisk (%) 20% 20% 20%

Bedömt råmarksvärde med beaktande av planrisk (kr) 5 644 560 5 341 206 5 050 915

Bedömt råmarksvärde med beaktande av planrisk (kr/kvm BTA) 1 613 1 526 1 443

Bedömt råtmarksvärde med beaktande av planrisk (kr/kvm TA) 784 742 702

 

 

Resultatet indikerar mellan ca 700 – 785 kr/kvm TA beroende på vilket tidsavdrag som görs för väntetid fram 

till att en detaljplan blir gällande. Nivån överstiger ortsprismaterialet för råmark. Nivåerna bedöms dock 

förhållandevis rimliga eftersom en stor del av delområde A (med undantag för buffertzon i söder) kan komma 

i fråga för exploatering och att det är fråga om en förhållandevis hög exploateringsgrad i jämförelse med 

råmark med inriktning på småhus. Läget strax utanför Kungälvs tätort bedöms motivera ett högre 

råmarksvärde än i ytterområden, men läget för bostäder har bedömts som svagt i och med närheten till 

befintligt verksamhetsområde.  

Samlad bedömning 

I en sammanvägning av värdepåverkande faktorer bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet, 

delområde A, till ca 700 kr/kvm motsvarande ca 5 040 000 kr. Delområde B bedöms endast ha mycket 

avlägsna bebyggelseförväntningar och betingar ett betydligt lägre värde, omkring 50 kr/kvm TA, totalt 

175 000 kr. Totalvärdet uppgår således till över 5 mnkr. Nivån bedöms rimlig för spekulationsköp där 

projektavkastningen ligger flera år fram i tiden och är förenad med planrisk.  

Totalt marknadsvärde bedöms (avrundat) till ca 5 200 000 kr.  
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

5. Slutsatser  

Resultat  

Råmark med planbesked (område A) 

Direkt ortsprismetod   cirka 300 – 600 kr/kvm TA 

Indirekt ortsprismetod   cirka 700 – 800 kr/kvm TA 

Råmark utanför planbesked (område B) 

Direkt ortsprismetod   cirka 25 – 75 kr/kvm TA 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet, 

område A och B, vid värdetidpunkten 2022-11-10 till: 

 

 

5 200 000 kr 

 
 

 

2022-11-10 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Bergqvist   Marcus Takner   

Samhällsbyggarna auktoriserad  av Samhällsbyggarna auktoriserad  

fastighetsvärderare  fastighetsvärderare 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga 2 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

KUNGÄLV SOLBRÄCKE 1:11 2004-10-12 2019-09-02 13:29 2022-11-09
Nyckel: 140160355
UUID: 909a6a66-550c-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kareby
Distrikt: Kungälv
Nr: 109012

ADRESS
Adress
Solbräcke 250
442 44 Kungälv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6420770.9 318920.2

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 12 324 kvm 12 324 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
559122-2988
Jesslis AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV
Köp: 2018-02-28 Andel: 1/1
Köpeskilling: 5 600 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 2018-03-07 D-2018-00109290:1

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 7
Totalt belopp: 4 875 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Datapantbrev 19 000 SEK 1966-05-25 66/2657
2 Datapantbrev 21 000 SEK 1973-01-24 73/713
3 Datapantbrev 41 000 SEK 1979-10-17 79/14873
4 Datapantbrev 419 000 SEK 2001-07-16 01/17786
5 Datapantbrev 400 000 SEK 2002-03-18 02/9615
6 Datapantbrev 2 700 000 SEK 2018-03-07 D-2018-00109290:2
7 Datapantbrev 1 275 000 SEK 2019-04-05 D-2019-00172503:1

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER
(220)
293225-7
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2021

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
2 353 000 SEK 849 000 SEK 1 504 000 SEK 12324 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
559122-2988
Jesslis AB
SOLBRÄCKEGATAN 2
442 45 KUNGÄLV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet småhusbyggnad 10806300
Id mark: 10805300
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
849 000 SEK 1482010
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
77 kvm 76 kvm 4 kvm 16 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1938 1909 1973 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

27 Nej Självständig/Brukningscentru
m

Värdefullaste byggnad

Värderingsenhet småhusmark 10805300
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 504 000 SEK 1482010
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
12324 kvm Enskilt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

FastighetsrättsligaBebyggelsetyp
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TAXERINGSINFORMATON
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring, Littera: KB 1916-03-30 14-KAR-AVS110
Fastighetsreglering 2004-10-12 1482-552

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-KAREBY SOLBRÄCKE 1:11 1985-12-04 1482-85/44

URSPRUNG
KUNGÄLV SOLBRÄCKE 1:5



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : VU Kungälv Solbräcke 1_11 (del av), råmark, 2022-11-10

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UUID 909A6A66-550C-90EC-E040-ED8F66444C3F Sidan 3 av 5
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-11-09 18:53

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 

FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advisory Sweden AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God 

Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom 

Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2022-01-27 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller 

liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 

1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 

skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 

och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut- 

drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads- 

tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 

som framgår av utlåtandet. 

1.1 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 

Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 

varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 

dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 

utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 

enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 

skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 

samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller 

dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte 

belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller 

andra avtal som i något avseende begränsar fastighets- 

ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 

inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 

gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 

inte är föremål för tvist i något avseende. 

2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in- 

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 

uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 

dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 

förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 

genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 

att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 

uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Ingen kontroll av 

hyresgästernas betalningsförmåga har gjorts om det ej nämnts 

specifikt i utlåtandet.  

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde- 

raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 

på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom 

en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 

uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 

Standard”. 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 

utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 

nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 

utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags- 

givaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 

planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig- 

hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut- 

låtandet. 

3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane- 

ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 

belastning. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte  för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 

tredje  man som en konsekvens av att värdebedömningen är 

felaktig på grund  av  att  värderingsobjektet är  i  behov  av 

sanering eller att det föreligger någon annan  form  av 

miljömässig belastning. 

3.3 Om information ej erhålles om en byggnad är miljöcertifierad 

antas det i värdebedömningen att byggnaden ej är certifierad.  

4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 

besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 

den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under- 

sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings- 

objektet förutsätts ha det skick och den standard som den 

okulära besiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 

som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för: 

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella

kunskaper för att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg- 

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller

elektriska komponenter.

• Brister i de delar som ej besiktats

5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 

värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde- 

ringen). 

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde- 

ringstidpunkten. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 

som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 

med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå- 

tandet. 

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 

ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 

fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe- 

dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 

kassaflödes- och värdeutveckling. 

7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 

som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba 

uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren 

är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd 

av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i 

detta. 

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde- 

ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet 

skall återges. 

7.4 Tredje part får ej använda värdeutlåtande utan skriftligt 

godkännande av värderaren. 

2022-01-27  
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2021-08-31 

 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastigheten  
 

Rollsbo 3:23 
 

Kungälvs kommun 
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Rollsbo 3:23    2(18) 
Kungälvs kommun 

 

UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Kungälvs kommun genom Christoffer Bjarneberg. 
 
Syfte Uppdraget syftar till att bedöma marknadsvärdet för Rollsbo 3:23 

och utgöra underlag för interna bedömningar.  
 
Värdetidpunkt September 2021. 
 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2021-08-23 av Mia Gorusano- 
    vic tillsammans med fastighetsägare.  
 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 

- Taxeringsuppgifter. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 

- Planhandlingar mm. 
  
Förutsättningar Marknaden kan antas ha vissa bebyggelseförväntningar. Mark-

nadsvärdet har bedömts under förutsättningen att fastigheten och 
byggnaden kommer stå kvar under en lång framtid.  

 
 Ett eventuellt blivande plangenomförande förutsätter att; 
 - exploatören utför och bekostar åtgärder inom såväl allmän plats- 
   mark som kvartersmark. 

- projektet belastas av gatukostnadsersättning. 
 - markens beskaffenhet är sådan att grundläggning kan göras till  

  en kostnad som är normal för liknande projekt. 
- marken inte belastas av upplåtelser som har en inverkan på 
framtida bebyggelse.  

 
Angivet värde är exklusive eventuella kostnader för miljösanering. 
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Rollsbo 3:23    3(18) 
Kungälvs kommun 

 

BESKRIVNING 
 

Värderingobjektet är beläget ca 3 kilometer väster om centrala 
Kungälv. Objektet ligger i anslutning till Rollsbo verksamhetsom-
råde. Söder om värderingsobjektet ligger väg 168, Marstrandsvä-
gen, och väster om ligger ett mindre skogsområde och ett idrotts-
centrum. Gatuadressen är Rollsbovägen 1. Det går enkelt att nå 
fastigheten via väg 168. 
 

 
Källa: Eniro 

 
Värderingsobjektet är bebyggt med en villa i två plan med källare 
och vind. Huvudbyggnaden är uppförd 1939. Det finns även ett 
uppvärmt garage och 3 containrar som används till förråd på tom-
ten.  
 
Totalt BOA är 111 kvm och BIA är 60 kvm. Värderingsobjektet om-
fattar 1 823 kvm tomtarea. 
 
Huvudbyggnaden har plåtfasad och takpannor på taket. Fönster är 
i 2-glasutförande. Ventilationen utgörs troligen av självdrag och 
villan värms upp med vedpanna via radiatorer.  
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Golven är belagda med plastmatta eller laminat och väggarna är 
tapetserade. Det finns två toaletter, en per plan. Dusch finns en-
bart i källare. Toaletterna har golv belagda med plastmatta och 
väggarna med våtrumstapet.  
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Fastigheten har eget vatten och avlopp. Anläggningen förutsätts 
vara godkänd och vattnet godtagbart.  
 
Det finns större underhållsbehov i form av uppfräschning av yt-
skikt invändigt. Det finns även en del utvändigt underhållsbehov, 
bland annat är fönstren i relativt dåligt skick.  
 
Garagebyggnaden på tomten används som förråd och är upp-
värmd. Fasaden är av träpanel och golvet utgörs av betong.  
 

 
BEDÖMD KOMMANDE PROJEKTINRIKTNING 
 
Översiktsplan Objektet ligger inom stadsplan för del av Ytterby Stationssamhälle. 

Enligt gällande plan ligger värderingsobjektet inom område för tra-
fikändamål.  



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : Rollsbo 3_23 Kungälvs kommun 2021-08

Rollsbo 3:23    6(18) 
Kungälvs kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Det finns en fördjupad översiktsplan, antagen 2020, för området 
kring värderingsobjektet. Inom området diskuteras placering av en 
”multiarena”, vilken kan inrymma ytor för flera typer av idrotter. I 
FÖP:en föreslås det vidare ett nytt handels- och verksamhetsom-
råde där värderingsobjektet ligger.  

 
 

 Det har påbörjats ett planarbete för området. Planarbetets syfte 
är att möjliggöra för ett arenaområde med flera arenabyggnader 
för olika sporter, livsmedelsbutik med mera.  
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 Röd pil visar aktuellt läge för värderingsobjektet.  

 
Det finns en illustrationsbild som är under arbete, se nedan. Enligt 
uppgift från kommunen finns det planer på att uppföra bland an-
nat kontor och hotell i området kring värderingsobjektet.  
 

 
 
Med detta följer att det finns en del förväntningsvärden på värde-
ringsobjektet, med tillgänglig information kan marknaden antas 
räkna med lagakraftvunnen plan om runt tio år. 
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Inom område för värderingsobjektet planeras det för kontor, ho-
tell, p-garage, simhall, café, gym, livsmedelsbutik och restaurang.  

 
Enligt erhållna uppgifter planeras det för totalt 8 500 kvm BTA 
kontor och 15 300 kvm BTA hotell. Totalt omfattar området där 
värderingsobjektet kommer ingå ca 15 400 kvm markareal .  
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VÄRDERING Metodtillämpning 

 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Två bedömningar av marknadsvärdet kommer att utföras.  

- Bedömning av marknadsvärdet på fastigheten om den försål-
des som råmark till en exploatör med ortsprismetoden och 
med en exploateringskalkyl.  

- Marknadsvärdet kommer bedömas med utgångspunkt från att 
fastigheten försäljs på villamarknaden. Metoden som används 
är ortsprismetoden.  

 
Planarbetet är i ett tidigt skede och vad som kommer att byggas 
inom fastighetens gränser är inte bestämt. En möjlig exploatering 
av området kan skissas enligt nedan 
- 15 300 kvm BTA hotell 
- 8 500 kvm BTA kontor 
- 2 000 kvm BTA gym 
- 5 000 kvm BTA livsmedelsbutik 
- För övriga användningar som föreslås utvecklas inom området 

bedöms förväntningsvärdet vara marginellt, om ens något.   
 

Bebyggelseförväntningar hotell 

 
 Hotell 
 
Hotellbyggrätter Mellan Kungälvs kommun och den privata aktören City i Kungälv 

Fastighetsförvaltning KB avtalades ett marköverlåtelseavtal. Priset 
var 1 300 kr/kvm BTA för 3 610 kvm hotell. Byggrätten är belägen i 
Kongahälla och avtalets undertecknades 2016.  

 
I Mölndal, som liknande Kungälv är en kranskommun till Göteborg, 
har det uppförts ett hotell i anslutning till Kållereds köpcentrum. 
Fastigheten Mölndal Kållered 1:142 köptes 2014-11-21 för 
4 600 000 kr av två privatpersoner. Enligt gällande detaljplan är 
byggrätten för hotell 3 000 kvm BTA. Detta skulle därmed motsva-
rar 1 533 kr/kvm BTA hotellbyggrätt.  
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På Österskans i centrala Halmstad vann Fem Hjärtan och Serneke i 
mars 2018 markanvisningstävling avseende byggnation av hotell, 
med ett förslag att det ska byggas ett 16 våningar högt hotell, som 
bland annat innehåller saluhall, restaurang, och en skybar, totalt 
cirka 10 000 kvm LOA. Planen är att hotellet ska stå klart 2023–
2025. Det vinnande anbudet låg på prisnivån 1 700 kr/kvm BTA. 

 
 Byggaktören Magnolia Bostad AB ansökte våren 2017 om markan-

visning för byggrätt av hotell i Brunnshög i Lunds kommun. I pro-
jektet planeras förutom ett hundratal hotellrum, även café och re-
staurang i lobbyplanet samt en skybar på översta våningen. För-
handlingen mellan Lunds kommuns tekniska nämnd och Magnolia 
landade på 2 500 kr/kvm BTA 

  
 I mars 2017 köpte Skanska del av fastigheten Väster 1:16 vid Tänd-

sticksområdet i Jönköping för att uppföra en 18-våning hög hotell-
byggnad med drygt 200 rum. Säljare var kommunen. Köpeskil-
lingen för marken om 15 miljoner kronor motsvarar 1 220 kr/kvm 
BTA hotellbyggrätt.  

 
Hyror Följande hyror har Forum noterat i Västra Götaland avseende ho-

tell.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En hyresnivå om 2 300 kr/kvm bedöms som sannolik för en helt 
ny anläggning.   

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Hy-
rorna har antagits vara inklusive värme men exklusive el. Hyres-
gästerna antas svara för det invändiga underhållet.  

 

  
 

Lokaltyp

Admin. löp. UH

kr/m² kr/m² kr/m² kr/m²

Hotell 170 20 70 80

D&UH

Totalt

Drift & Periodiskt

UH

Kommun Aktuell hyra 

kr/kvm

Värdeår

Göteborg 2 110            <1929

Härryda 1 160            1937

Göteborg 3 070            1986

Göteborg 1 990            1963

Göteborg 1 470            1930

Borås 1 520            1975

Göteborg 2 270            1948

Göteborg 2 190            2002
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Fastighetsskatt, avgift Några taxeringsvärden har inte åsatts.  
 
Byggkostnad Byggkostnaderna har översiktligt bedömts till 26 000 kr/kvm BTA 

lokal. 
 
Exploateringskostnad En exploateringskostnad har bedömts till 2 000 kr/kvm BTA enligt 

schabloner.  
 
Effektivitet Förhållandet BOA-LOA/BTA har med ledning från stycket om bygg-

nadernas utformning under rubriken förutsättningar uppskattats 
till 0,85. 
 

Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet har bedömts till 6,0 %. 
 
Projektpremie Projektvärdet ska fördelas mellan en förvärvare och markägaren. 

Ett stort projekt med liten risk åsätts ett mindre krav medan ett 
litet högriskprojekt åsätts ett högre krav.  
 
Då projektet är i ett väldigt tidigt skede och chanserna att denna 
typ av exploatering blir av är fortfarande liten. Risken i projektet är 
väldigt hög i detta skede. En rimlig fördelning kan vara att 10 % av 
projektvärdet tilldelas markägaren/säljaren och 90 % exploatö-
ren/köparen. 

 

   

Hotell

+Hyra, kr/kvm BOA 2 300

-Drift- och underhåll, kr/kvm BOA 170

=Driftnetto, kr/kvm BOA 2 130

Direktavkastningskrav, % 6,00

=Avkastningsvärde, kr/kvm BOA 35 500

BOA/BTA 0,85

=Avkastningsvärde, kr/kvm BTA 30 200

-Byggkostnad, kr/kvm BTA 26 000

-Exploateringskostnad, kr/kvm BTA 2 000
=Projektvärde före premie, kr/kvm BTA 2 200

Projektpremie, % 90

=Projektvärde efter premie, kr/kvm BTA 1 980

=Råmarkvärde, kr/kvm BTA 220



210/22 Strategiskt fastighetsköp av Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, Rollsbo 3:23 - KS2022/2363-1 Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14  : Rollsbo 3_23 Kungälvs kommun 2021-08

Rollsbo 3:23    12(18) 
Kungälvs kommun 

 
 
Normering hotell Råmarksvärdet enligt exploateringskalkylen visar på ett råmarks-

värde om 220 kr/kvm BTA. 
 

Med valda parametrar visar projektet relativt svag lönsamhet. Ty-
piskt för denna typ av projekt är att byggrättsvärdet konstitueras 
av hyresförhållandena vid köptillfället. Ett köp på ren spekulation 
sker till mycket lågt pris. I detta skede när både hyresgäst och spe-
kulant saknas finns det svaga förväntningar. Vid långa avtal med 
säkra hyresgäster finns det ett direkt samband mellan byggrätts-
värdet och avtalad hyresnivå.  

 

 Bebyggelseförväntningar kontor 
 
Kontorsbyggrätter Under 2016 försålde Kungälvs kommun kontorsbyggrätter nära 

Kungälvs centrum. Området heter Resecentrum 2 och ligger bred-
vid Västtrafiks Resecentrum. Prisnivån var 2 000 kr/kvm BTA.    

 
Hyror Enligt Datscha/Forum ligger värderingsobjektet inom ett B-läge för 

kontor i Kungälv. Centrala delarna av Kungälv ligger i A-läge. Kon-
torshyrorna i A-läge anges ligga mellan 800 och 1 300 kr/kvm och 
direktavkastningskraven i intervallet 6,5 och 7,5 %. För B-läge lig-
ger kontorshyrorna mellan 700 – 1 000 kr/kvm. Vid nyproduktion 
ligger oftast hyror och avkastningskrav högre respektive lägre jäm-
fört med beståndet. Sammantaget bedöms det som rimligt att be-
döma hyran för nya lokaler till nivån 2 300 kr/kvm och direktav-
kastningskravet till 5,5 % vid uthyrning till säkra hyresgäster på 
längre avtal.    
  

Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-
mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Hy-
rorna har antagits vara inklusive värme men exklusive el. Hyres-
gästerna antas svara för det invändiga underhållet.  

 

  
  
Fastighetsskatt, avgift Några taxeringsvärden har inte åsatts.  
 
Byggkostnad Byggkostnaderna har översiktligt bedömts till 26 000 kr/kvm BTA 

lokal. 
 
Exploateringskostnad En exploateringskostnad har bedömts till 2 000 kr/kvm BTA enligt 

schabloner.  
 

Lokaltyp

Admin. löp. UH

kr/m² kr/m² kr/m² kr/m²

Kontor 200 20 100 80

D&UH

Totalt

Drift & Periodiskt

UH
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Effektivitet Förhållandet BOA-LOA/BTA har med ledning från stycket om bygg-

nadernas utformning under rubriken förutsättningar uppskattats 
till 0,85.  
 

Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet har bedömts till 5,5 %. 
 
Projektpremie Projektvärdet ska fördelas mellan en förvärvare och markägaren. 

Ett stort projekt med liten risk åsätts ett mindre krav medan ett 
litet högriskprojekt åsätts ett högre krav.  
 
Då projektet är i ett väldigt tidigt skede och chanserna att denna 
typ av exploatering blir av är fortfarande liten. Risken i projektet är 
väldigt hög i detta skede. En rimlig fördelning kan vara att 10 % av 
projektvärdet tilldelas markägaren/säljaren och 90 % exploatö-
ren/köparen. 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Normering kontor Råmarksvärdet enligt exploateringskalkylen visar på ett råmarks-

värde om 450 kr/kvm BTA. 
 

 Gym och livsmedelsbutik 
  
Gym/livsmedelsbutik Forum har inte funnit relevanta försäljningar av byggrätter inom 

Kungälvs kommun. Värdet av gym/livsmedelsbutik har i huvudsak 
utförts med hjälp av exploateringskalkyl.  

Kontor

+Hyra, kr/kvm BOA 2 300

-Drift- och underhåll, kr/kvm BOA 200

=Driftnetto, kr/kvm BOA 2 100

Direktavkastningskrav, % 5,50

=Avkastningsvärde, kr/kvm BOA 38 200

BOA/BTA 0,85

=Avkastningsvärde, kr/kvm BTA 32 500

-Byggkostnad, kr/kvm BTA 26 000
-Exploateringskostnad, kr/kvm BTA 2 000

=Projektvärde före premie, kr/kvm BTA 4 500

Projektpremie, % 90

=Projektvärde efter premie, kr/kvm BTA 4 050

=Råmarkvärde, kr/kvm BTA 450
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Hyror Enligt Datscha/Forum ligger värderingsobjektet inom ett B-läge för 

kontor och ett C-läge för butik i Kungälv. Butikshyrorna i C-läge 
anges ligga mellan 700 och 1 000 kr/kvm och direktavkastningskra-
ven i intervallet 7,25 och 8,25 %. Vid nyproduktion ligger oftast hy-
ror och avkastningskrav högre respektive lägre jämfört med be-
ståndet.  

 
 Följande intressanta och jämförbara hyror har Forum noterat i 

Västra Götaland avseende gym och livsmedelsbutiker.   
  

  
 

Sammantaget bedöms det som rimligt att bedöma hyran för nya 
lokaler till nivån 1 800 kr/kvm för butik och 2 000 kr/kvm för gym. 
Direktavkastningskravet bedöms till 5,5 %. 
  

Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-
mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Hy-
rorna har antagits vara inklusive värme men exklusive el. Hyres-
gästerna antas svara för det invändiga underhållet.  

 

 
  
Fastighetsskatt, avgift Några taxeringsvärden har inte åsatts.  
 
Byggkostnad Byggkostnaderna har översiktligt bedömts till 21 000 kr/kvm BTA 

lokal. 
 
Exploateringskostnad En exploateringskostnad har bedömts till 2 000 kr/kvm BTA enligt 

schabloner.  
 
Effektivitet Förhållandet BOA-LOA/BTA har med ledning från stycket om bygg-

nadernas utformning under rubriken förutsättningar uppskattats 
till 0,85.  
 

Kommun Hyra 

kr/kvm

Typ av 

verksamhet

Värdeår

Mölndal 1 620        Butik retail 2002

Göteborg 2 130        Gym 2015

Göteborg 2 060        Butik livsmedel 2015

Borås 1 610        Gym 2008

Lerum 1 179        Butik livsmedel 1995

Lokaltyp

Admin. löp. UH

kr/m² kr/m² kr/m² kr/m²

Gym 200 20 110 70

Livsmedel 200 20 110 70

D&UH

Totalt

Drift & Periodiskt

UH
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Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet har bedömts till 5,5 %. 
 
Projektpremie Projektvärdet ska fördelas mellan en förvärvare och markägaren. 

Ett stort projekt med liten risk åsätts ett mindre krav medan ett 
litet högriskprojekt åsätts ett högre krav.  
 
Då projektet är i ett väldigt tidigt skede och chanserna att denna 
typ av exploatering blir av är fortfarande liten. Risken i projektet är 
väldigt hög i detta skede. En rimlig fördelning kan vara att 10 % av 
projektvärdet tilldelas markägaren/säljaren och 90 % exploatö-
ren/köparen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normering gym/ 
Livsmedelsbutik Råmarksvärdet enligt exploateringskalkylen visar på ett råmarks-

värde om 480 kr/kvm BTA för gym och 170 kr/kvm BTA för livsme-
delsbutik. 

 

Sammanställning bebyggelseförvätningar 
 

Planområdet: 15 400 kvm tomtarea 
Aktuell fastighet: 1 813 kvm tomtarea (utgör knappt 12 % av plan-
området) 
 

  

Gym Livsmedel

+Hyra, kr/kvm LOA 2 000 1 800

-Drift- och underhåll, kr/kvm LOA 200 200

=Driftnetto, kr/kvm LOA 1 800 1 600

Direktavkastningskrav, % 5,50 5,50

=Avkastningsvärde, kr/kvm BOA 32 700 29 100

BOA/BTA 0,85 0,85

=Avkastningsvärde, kr/kvm BTA 27 800 24 700

-Byggkostnad, kr/kvm BTA 21 000 21 000
-Exploateringskostnad, kr/kvm BTA 2 000 2 000

=Projektvärde före premie, kr/kvm BTA 4 800 1 700

Projektpremie, % 90 90

=Projektvärde efter premie, kr/kvm BTA 4 320 1 530

=Råmarkvärde, kr/kvm BTA 480 170
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Totalt råmarksvärde 
Hotell: 15 300 kvm BTA x 220 kr/kvm BTA = 3 400 000 kronor. 
Kontor: 8 500 kvm BTA x 450 kr/kvm BTA = 3 800 000 kronor. 
Gym: 2 000 kvm BTA x 480 kr/kvm BTA = 1 000 000 kronor. 
Livsmedelsbutik: 5 000 kvm BTA x 170 kr/kvm BTA = 1 000 000 
kronor. 
 
Totalt: 9 miljoner kronor. 12 % motsvarar drygt 1 miljon kronor.  

 

 Marknadsvärde villamarknaden 
   

En bedömning av marknadsvärdet för pågående markanvändning 
som småhus har utförts med hjälp av ortsprismetoden. Försälj-
ningar mellan 50 och 200 kvm boarea har studerats.  
 
Totalt har 35 försäljningar studerats vilka ligger inom markerade 
området i kartan nedan. Köpen har skett mellan januari 2019 och 
augusti 2021.  

 
I diagrammet nedan redovisas samtliga försäljningar. Villorna har 
försålts till priser mellan knappt 3 000 000 och 8 000 000 kronor. 
Aktuell fastighets boarea är 110 kvm. Enligt trendlinjen är värdet 
för en villa med boarean 110 kvm ca 4,5 miljoner.  
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Sedan 2019 har det skett en positiv utveckling av villapriserna 
inom utvalt område, se trendlinje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skicket och standarden för byggnaden inom fastigheten bedöms 
vara väsentligt sämre respektive lägre jämfört med de sålda objek-
ten. Tomten är relativt stor vilket är värdehöjande. Marknadsvär-
det för pågående markanvändning bedöms ligga inom omkring 4,5 
miljoner kronor.  
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Slutsats Två marknadsvärdebedömningar har utförts av fastigheten. 
 
 Markens värde som råmark med exploateringskalkyl och ortspris:  

Marknadsvärdet av fastigheten som råmark, ca 550 kr/kvm TA 
- Ca 1 100 000 kr.  
- Tillkommer även en rivningskostnad.  

 
 Pågående markanvändning med ortspris: 

- 4 500 000 kronor. 
 
 Det högsta försäljningsvärdet fås om fastigheten försåldes på villa-

marknaden.  
 
Resultat Marknadsvärdet för fastigheten, Rollsbo 3:23, Kungälvs kommun, 

bedöms till: 
 

4 500 000 kronor 

 
 
 
 
Göteborg 2021-08-31 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 

     
Mia Gorusanovic    Torgny Gunnarsson 
Civilingenjör    Civilingenjör
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50, Fax 08 24 85 95 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, Box 11492, 404 30  Göteborg 
Tel 031 10 78 50, Fax 031 13 59 80 
 
Malmö 
Engelbrektsgatan 6, 211 33  Malmö 
Tel 040 12 60 70, Fax 040 12 62 77 
 
Norrköping   
Drottninggatan 32, 602 24  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70,Fax 0155 28 62 41 
   
Umeå 
Rådhusesplanaden 16B, 903 28  Umeå 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Stora Gatan 16, 722 12  Västerås 
Tel  021 66 55 315, Fax  021 66 55 317 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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2021-08-31 

 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastigheten  
 

Rollsbo 3:23 
 

Kungälvs kommun 
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Kungälvs kommun genom Christoffer Bjarneberg. 
 
Syfte Att bedöma marknadsvärdet för Rollsbo 3:23 med gällande förut-

sättningar nedan.  
 
Värdetidpunkt September 2021. 
 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2021-08-23 av Mia Gorusano- 
    vic tillsammans med fastighetsägare.  
 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 

- Taxeringsuppgifter. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 

- Planhandlingar mm. 
  
Förutsättningar En förutsättning för aktuell värdering är att byggnaderna belägna 

på fastigheten är rivna.  
 

Ett eventuellt blivande plangenomförande förutsätter att; 
 - detaljplan har vunnit laga kraft.  
 - exploatören utför och bekostar åtgärder inom såväl allmän plats- 
   mark som kvartersmark. 

- projektet belastas av gatukostnadsersättning. 
 - markens beskaffenhet är sådan att grundläggning kan göras till  

  en kostnad som är normal för liknande projekt. 
- marken inte belastas av upplåtelser som har en inverkan på 
framtida bebyggelse.  

 
Angivet värde är exklusive eventuella kostnader för miljösanering. 
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BESKRIVNING 
 

Värderingobjektet är beläget ca 3 kilometer väster om centrala 
Kungälv. Objektet ligger i anslutning till Rollsbo verksamhetsom-
råde. Söder om värderingsobjektet ligger väg 168, Marstrandsvä-
gen, och väster om ligger ett mindre skogsområde och ett idrotts-
centrum. Gatuadressen är Rollsbovägen 1. Det går enkelt att nå 
fastigheten via väg 168. 
 

 
Källa: Eniro 

 
Värderingsobjektet är bebyggt med en villa i två plan med källare 
och vind. Huvudbyggnaden är uppförd 1939. Det finns även ett 
uppvärmt garage och 3 containrar som används till förråd på tom-
ten.  
 
Totalt BOA är 111 kvm och BIA är 60 kvm. Värderingsobjektet om-
fattar 1 823 kvm tomtarea. 
 
Huvudbyggnaden har plåtfasad och takpannor på taket. Fönster är 
i 2-glasutförande. Ventilationen utgörs troligen av självdrag och 
villan värms upp med vedpanna via radiatorer.  
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Golven är belagda med plastmatta eller laminat och väggarna är 
tapetserade. Det finns två toaletter, en per plan. Dusch finns en-
bart i källare. Toaletterna har golv belagda med plastmatta och 
väggarna med våtrumstapet.  
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Fastigheten har eget vatten och avlopp. Anläggningen förutsätts 
vara godkänd och vattnet godtagbart.  
 
Det finns större underhållsbehov i form av uppfräschning av yt-
skikt invändigt. Det finns även en del utvändigt underhållsbehov, 
bland annat är fönstren i relativt dåligt skick.  
 
Garagebyggnaden på tomten används som förråd och är upp-
värmd. Fasaden är av träpanel och golvet utgörs av betong.  
 

 
BEDÖMD KOMMANDE PROJEKTINRIKTNING 
 
Översiktsplan Objektet ligger inom stadsplan för del av Ytterby Stationssamhälle. 

Enligt gällande plan ligger värderingsobjektet inom område för tra-
fikändamål.  
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Det finns en fördjupad översiktsplan, antagen 2020, för området 
kring värderingsobjektet. Inom området diskuteras placering av en 
”multiarena”, vilken kan inrymma ytor för flera typer av idrotter. I 
FÖP:en föreslås det vidare ett nytt handels- och verksamhetsom-
råde där värderingsobjektet ligger.  

 
 

 Det har påbörjats ett planarbete för området. Planarbetets syfte 
är att möjliggöra för ett arenaområde med flera arenabyggnader 
för olika sporter, livsmedelsbutik med mera.  
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 Röd pil visar aktuellt läge för värderingsobjektet.  

 
Det finns en illustrationsbild som är under arbete, se nedan. Enligt 
uppgift från kommunen finns det planer på att uppföra bland an-
nat kontor och hotell i området kring värderingsobjektet.  
 

 
 
Med detta följer att det finns en del förväntningsvärden på värde-
ringsobjektet, med tillgänglig information kan marknaden antas 
räkna med lagakraftvunnen plan om runt tio år. 
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Inom område för värderingsobjektet planeras det för kontor, ho-
tell, p-garage, simhall, café, gym, livsmedelsbutik och restaurang. 

Det finns ingen utformad detaljplan idag. Värderingen förutsätter 
att kartan/illustrationsbilden ovan är gällande.   
 
Enligt erhållna uppgifter planeras det för totalt 8 500 kvm BTA 
kontor och 15 300 kvm BTA hotell. Totalt omfattar området där 
värderingsobjektet kommer ingå ca 15 400 kvm markareal.  
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VÄRDERING Möjlig utbyggnad  

 
Planarbetet är i ett tidigt skede och vad som kommer att byggas 
inom fastighetens gränser är inte bestämt.  En möjlig exploatering 
av området kan skissas enligt nedan 
- 15 300 kvm BTA hotell 
- 8 500 kvm BTA kontor 
- 2 000 kvm BTA gym 
- 5 000 kvm BTA livsmedelsbutik 
- För övriga användningar som föreslås utvecklas inom området 

bedöms förväntningsvärdet vara marginellt, om ens något.   
 

Värderingen förutsätter att ovanstående godkänns inom detalj-
plan.  

 

Bebyggelseförväntningar hotell 

 
 Hotell 
 
Hotellbyggrätter Mellan Kungälvs kommun och den privata aktören City i Kungälv 

Fastighetsförvaltning KB avtalades en marköverlåtelse. Priset var 
1 300 kr/kvm BTA för 3 610 kvm hotell. Byggrätten är belägen i 
Kongahälla och avtalets undertecknades 2016.  

 
I Mölndal, som liknande Kungälv är en kranskommun till Göteborg, 
har det uppförts ett hotell i anslutning till Kållereds köpcentrum. 
Fastigheten Mölndal Kållered 1:142 köptes 2014-11-21 för 
4 600 000 kr av två privatpersoner. Enligt gällande detaljplan är 
byggrätten för hotell 3 000 kvm BTA. Detta skulle därmed motsva-
rar 1 533 kr/kvm BTA hotellbyggrätt.  
 
På Österskans i centrala Halmstad vann Fem Hjärtan och Serneke i 
mars 2018 markanvisningstävling avseende byggnation av hotell, 
med ett förslag att det ska byggas ett 16 våningar högt hotell, som 
bland annat innehåller saluhall, restaurang, och en skybar, totalt 
cirka 10 000 kvm LOA. Planen är att hotellet ska stå klart 2023–
2025. Det vinnande anbudet låg på prisnivån 1 700 kr/kvm BTA. 

 
 Byggaktören Magnolia Bostad AB ansökte våren 2017 om markan-

visning för byggrätt av hotell i Brunnshög i Lunds kommun. I pro-
jektet planeras förutom ett hundratal hotellrum, även café och re-
staurang i lobbyplanet samt en skybar på översta våningen. För-
handlingen mellan Lunds kommuns tekniska nämnd och Magnolia 
landade på 2 500 kr/kvm BTA 
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 I mars 2017 köpte Skanska del av fastigheten Väster 1:16 vid Tänd-

sticksområdet i Jönköping för att uppföra en 18-våning hög hotell-
byggnad med drygt 200 rum. Säljare var kommunen. Köpeskil-
lingen för marken om 15 miljoner kronor motsvarar 1 220 kr/kvm 
BTA hotellbyggrätt.  

 
Hyror Följande hyror har Forum noterat i Västra Götaland avseende ho-

tell.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En hyresnivå om 2 300 kr/kvm bedöms som sannolik för en helt 
ny anläggning.   

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Hy-
rorna har antagits vara inklusive värme men exklusive el. Hyres-
gästerna antas svara för det invändiga underhållet.  

 

  
 

Fastighetsskatt, avgift Några taxeringsvärden har inte åsatts.  
 
Byggkostnad Byggkostnaderna har översiktligt bedömts till 26 000 kr/kvm BTA 

lokal. 
 
Exploateringskostnad En exploateringskostnad har bedömts till 2 000 kr/kvm BTA enligt 

schabloner.  
 
Effektivitet Förhållandet BOA-LOA/BTA har med ledning från stycket om bygg-

nadernas utformning under rubriken förutsättningar uppskattats 
till 0,85. 
 

Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet har bedömts till 6,0 %. 
 

Lokaltyp

Admin. löp. UH

kr/m² kr/m² kr/m² kr/m²

Hotell 170 20 70 80

D&UH

Totalt

Drift & Periodiskt

UH

Kommun Aktuell hyra 

kr/kvm

Värdeår

Göteborg 2 110            <1929

Härryda 1 160            1937

Göteborg 3 070            1986

Göteborg 1 990            1963

Göteborg 1 470            1930

Borås 1 520            1975

Göteborg 2 270            1948

Göteborg 2 190            2002
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Projektpremie Projektvärdet ska fördelas mellan en förvärvare och markägaren. 

Ett stort projekt med liten risk åsätts ett mindre krav medan ett 
litet högriskprojekt åsätts ett högre krav.  
 
I aktuellt skede förutsätts detaljplanen vara antagen och chan-
serna att denna typ av exploatering blir av är relativt stor. Risken i 
projektet är däremot relativt hög i detta läge. En rimlig fördelning 
kan vara att 50 % av projektvärdet tilldelas markägaren/säljaren 
och 50 % exploatören/köparen. 

 

   
 
Normering hotell Projektkalkylen visar på ett värde omkring 1 100 kr/kvm BTA. Till-

gängligt ortspris visar på nivåer över detta. Aktuellt läge är sämre 
och mindre centralt än ortspriset. Det finns anledning att vara mer 
försiktig under rådande marknadsförhållanden än tidigare. Ett köp 
på ren spekulation sker till mycket lågt pris. I detta skede när både 
hyresgäst och spekulant saknas finns det svaga förväntningar. Vid 
långa avtal med säkra hyresgäster finns det ett direkt samband 
mellan byggrättsvärdet och avtalad hyresnivå.  
 
Byggrättsvärdet bedöms till 1 000 kr/kvm BTA.  

  

Hotell

+Hyra, kr/kvm BOA 2 300

-Drift- och underhåll, kr/kvm BOA 170

=Driftnetto, kr/kvm BOA 2 130

Direktavkastningskrav, % 6,00

=Avkastningsvärde, kr/kvm BOA 35 500

BOA/BTA 0,85

=Avkastningsvärde, kr/kvm BTA 30 200

-Byggkostnad, kr/kvm BTA 26 000

-Exploateringskostnad, kr/kvm BTA 2 000
=Projektvärde före premie, kr/kvm BTA 2 200

Projektpremie, % 50

=Projektvärde efter premie, kr/kvm BTA 1 100

=Byggrättsvärde, kr/kvm BTA 1 100
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 Bebyggelseförväntningar kontor 
 
Kontorsbyggrätter Under 2016 försålde Kungälvs kommun kontorsbyggrätter nära 

Kungälvs centrum. Området heter Resecentrum 2 och ligger bred-
vid Västtrafiks Resecentrum. Prisnivån var 2 000 kr/kvm BTA.    

 
Hyror Enligt Datscha/Forum ligger värderingsobjektet inom ett B-läge för 

kontor i Kungälv. Centrala delarna av Kungälv ligger i A-läge. Kon-
torshyrorna i A-läge anges ligga mellan 800 och 1 300 kr/kvm och 
direktavkastningskraven i intervallet 6,5 och 7,5 %. För B-läge lig-
ger kontorshyrorna mellan 700 – 1 000 kr/kvm. Vid nyproduktion 
ligger oftast hyror och avkastningskrav högre respektive lägre jäm-
fört med beståndet. Sammantaget bedöms det som rimligt att be-
döma hyran för nya lokaler till nivån 2 300 kr/kvm och direktav-
kastningskravet till 5,5 % vid uthyrning till säkra hyresgäster på 
längre avtal.    
  

Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-
mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Hy-
rorna har antagits vara inklusive värme men exklusive el. Hyres-
gästerna antas svara för det invändiga underhållet.  

 

  
  
Fastighetsskatt, avgift Några taxeringsvärden har inte åsatts.  
 
Byggkostnad Byggkostnaderna har översiktligt bedömts till 26 000 kr/kvm BTA 

lokal. 
 
Exploateringskostnad En exploateringskostnad har bedömts till 2 000 kr/kvm BTA enligt 

schabloner.  
 
Effektivitet Förhållandet BOA-LOA/BTA har med ledning från stycket om bygg-

nadernas utformning under rubriken förutsättningar uppskattats 
till 0,85.  
 

Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet har bedömts till 5,5 %. 
 
Projektpremie Projektvärdet ska fördelas mellan en förvärvare och markägaren. 

Ett stort projekt med liten risk åsätts ett mindre krav medan ett 
litet högriskprojekt åsätts ett högre krav.  
 

Lokaltyp

Admin. löp. UH

kr/m² kr/m² kr/m² kr/m²

Kontor 200 20 100 80

D&UH

Totalt

Drift & Periodiskt

UH
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I aktuellt skede förutsätts detaljplanen vara antagen och chan-
serna att denna typ av exploatering blir av är relativt stor. Risken i 
projektet är däremot relativt hög i detta läge. En rimlig fördelning 
kan vara att 50 % av projektvärdet tilldelas markägaren/säljaren 
och 50 % exploatören/köparen. 

 
 
 

  
Normering kontor Projektkalkylen visar på ett byggrättsvärde om 2 250 kr/kvm BTA 

och ortspris visar på nivån 2 000 kr/kvm BTA. Det finns anledning 
att vara försiktig i detta läge då det inte är ett etablerat kontors-
läge idag.  

 
 Byggrättsvärdet bedöms till 2 000 kr/kvm BTA.    
 
 

 Gym och livsmedelsbutik 
  
Gym/livsmedelsbutik Forum har inte funnit relevanta försäljningar av byggrätter inom 

Kungälvs kommun. Värdet av gym/livsmedelsbutik har i huvudsak 
utförts med hjälp av exploateringskalkyl.  

 

Kontor

+Hyra, kr/kvm BOA 2 300

-Drift- och underhåll, kr/kvm BOA 200

=Driftnetto, kr/kvm BOA 2 100

Direktavkastningskrav, % 5,50

=Avkastningsvärde, kr/kvm BOA 38 200

BOA/BTA 0,85

=Avkastningsvärde, kr/kvm BTA 32 500

-Byggkostnad, kr/kvm BTA 26 000
-Exploateringskostnad, kr/kvm BTA 2 000

=Projektvärde före premie, kr/kvm BTA 4 500

Projektpremie, % 50

=Projektvärde efter premie, kr/kvm BTA 2 250

=Byggrättsvärde, kr/kvm BTA 2 250
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Hyror Enligt Datscha/Forum ligger värderingsobjektet inom ett B-läge för 

kontor och ett C-läge för butik i Kungälv. Butikshyrorna i C-läge 
anges ligga mellan 700 och 1 000 kr/kvm och direktavkastningskra-
ven i intervallet 7,25 och 8,25 %. Vid nyproduktion ligger oftast hy-
ror och avkastningskrav högre respektive lägre jämfört med be-
ståndet.  

 
 Följande intressanta och jämförbara hyror har Forum noterat i 

Västra Götaland avseende gym och livsmedelsbutiker.   
  

  
 

Sammantaget bedöms det som rimligt att bedöma hyran för nya 
lokaler till nivån 1 800 kr/kvm för butik och 2 000 kr/kvm för gym. 
Direktavkastningskravet bedöms till 5,5 %. 
  

Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-
mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Hy-
rorna har antagits vara inklusive värme men exklusive el. Hyres-
gästerna antas svara för det invändiga underhållet.  

 

 
  
Fastighetsskatt, avgift Några taxeringsvärden har inte åsatts.  
 
Byggkostnad Byggkostnaderna har översiktligt bedömts till 21 000 kr/kvm BTA 

lokal. 
 
Exploateringskostnad En exploateringskostnad har bedömts till 2 000 kr/kvm BTA enligt 

schabloner.  
 
Effektivitet Förhållandet BOA-LOA/BTA har med ledning från stycket om bygg-

nadernas utformning under rubriken förutsättningar uppskattats 
till 0,85.  
 

Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet har bedömts till 5,5 %. 

Kommun Hyra 

kr/kvm

Typ av 

verksamhet

Värdeår

Mölndal 1 620        Butik retail 2002

Göteborg 2 130        Gym 2015

Göteborg 2 060        Butik livsmedel 2015

Borås 1 610        Gym 2008

Lerum 1 179        Butik livsmedel 1995

Lokaltyp

Admin. löp. UH

kr/m² kr/m² kr/m² kr/m²

Gym 200 20 110 70

Livsmedel 200 20 110 70

D&UH

Totalt

Drift & Periodiskt

UH
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Projektpremie Projektvärdet ska fördelas mellan en förvärvare och markägaren. 

Ett stort projekt med liten risk åsätts ett mindre krav medan ett 
litet högriskprojekt åsätts ett högre krav.  
 
I aktuellt skede förutsätts detaljplanen vara antagen och chan-
serna att denna typ av exploatering blir av är relativt stor. Risken i 
projektet är däremot relativt hög i detta läge. En rimlig fördelning 
kan vara att 50 % av projektvärdet tilldelas markägaren/säljaren 
och 50 % exploatören/köparen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normering gym/ 
livsmedelsbutik Projektkalkylen visar på ett byggrättsvärde om 2 400 och 850 

kr/kvm BTA. Byggrättsvärdet skiljer sig enligt projektkalkylen mel-
lan gym och livsmedel. Anledningen till detta är att parametern 
hyresnivå skiljer sig vilket beror framför allt på storleken på loka-
len, livsmedelsbutiken beräknas bli mer än dubbelt så stor.  Läget 
bedöms som gott för livsmedelsbutik och gym.  

 
 Byggrättsvärdet bedöms till 2 400 kr/kvm BTA gym och 1 000 

kr/kvm BTA livsmedelsbutik.  
 

  

”Nya bostäder Brunn”, ”Nya bostäder Brunnsnäs” Gym Livsmedel

+Hyra, kr/kvm BOA 2 000 1 800

-Drift- och underhåll, kr/kvm BOA 200 200

=Driftnetto, kr/kvm BOA 1 800 1 600

Direktavkastningskrav, % 5,50 5,50

=Avkastningsvärde, kr/kvm BOA 32 700 29 100

BOA/BTA 0,85 0,85

=Avkastningsvärde, kr/kvm BTA 27 800 24 700

-Byggkostnad, kr/kvm BTA 21 000 21 000
-Exploateringskostnad, kr/kvm BTA 2 000 2 000

=Projektvärde före premie, kr/kvm BTA 4 800 1 700

Projektpremie, % 50 50

=Projektvärde efter premie, kr/kvm BTA 2 400 850

=Byggrättsvärde, kr/kvm BTA 2 400 850
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Sammanställning bebyggelseförvätningar 
 

Planområdet: 15 400 kvm tomtarea 
Aktuell fastighet: 1 813 kvm tomtarea (utgör knappt 12 % av plan-
området) 
 

Totalt byggrättsvärde 

Hotell: 15 300 kvm BTA x 1 000 kr/kvm BTA = 15 300 000 kronor. 
Kontor: 8 500 kvm BTA x 2 000 kr/kvm BTA = 17 000 000 kronor. 
Gym: 2 000 kvm BTA x 2 000 kr/kvm BTA = 4 000 000 kronor. 
Livsmedelsbutik: 5 000 kvm BTA x 1 000 kr/kvm BTA = 5 000 000 
kronor. 
 
Totalt: 41,3 miljoner kronor. 12 % motsvarar knappt 5 miljon kro-
nor.  
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Resultat Marknadsvärdet för fastigheten, Rollsbo 3:23, Kungälvs kommun, 

bedöms till: 
 

5 000 000 kronor 

 
 
 
 
Göteborg 2021-08-31 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 

     
Mia Gorusanovic    Torgny Gunnarsson 
Civilingenjör    Civilingenjör
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50, Fax 08 24 85 95 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, Box 11492, 404 30  Göteborg 
Tel 031 10 78 50, Fax 031 13 59 80 
 
Malmö 
Engelbrektsgatan 6, 211 33  Malmö 
Tel 040 12 60 70, Fax 040 12 62 77 
 
Norrköping   
Drottninggatan 32, 602 24  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70,Fax 0155 28 62 41 
   
Umeå 
Rådhusesplanaden 16B, 903 28  Umeå 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Stora Gatan 16, 722 12  Västerås 
Tel  021 66 55 315, Fax  021 66 55 317 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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Intern Kontrollrapport 2022 (Dnr KS2021/1888-6)

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Ett systematiskt
arbete med intern kontroll bidrar till att verksamheterna utvecklas och bedrivs effektivt och säkert,
med medborgarens bästa för ögonen.

I enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har förvaltningen varje år
en plan för intern kontroll för respektive sektor (Bildning och lärande, Trygghet och stöd samt
Samhälle och utveckling) samt för kommunstyrelsen.

Årets plan beskriver vilka områden och processer som har prioriterats och riskanalyserats för 2022.
Med utgångspunkt från resultatet av riskanalyserna identifierades vilka kontrollmoment som ska
granskas under året för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll.

Vid verksamhetsårets slut redovisas resultatet av årets planerade intern kontrollarbete inom
respektive sektor samt kommunstyrelsen. Arbetet har genomförts enligt plan.

Resultatet från granskningarna redovisas i respektive rapport och visar på avvikelser. Förslag på
åtgärder för att förebygga avvikelser och genomföra identifierade förbättringar redovisas i
rapporten.

Förvaltningen föreslår att rapporterna godkänns och föreslagna åtgärder med tidplaner fastställs

Juridisk bedömning

Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag
eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Genom att systematiskt planera, genomföra och följa upp den interna kontrollen i Kungälvs
kommun följer kommunstyrelsen kommunallagens krav.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelsen är ansvarig för den verksamhet som förvaltningen bedriver och anger inriktning
för den interna kontrollen under planeringsåret. Kommunallagens krav på intern kontroll säkerställs
genom att riskanalyser av processer och kontrollmoment genomförts i syfte att identifiera områden
som ska granskas. Under verksamhetsåret genomförs planerade granskningar.

Resultaten av granskningar och förslag på eventuella åtgärder med anledning av avvikelser
redovisas härmed till kommunstyrelsen. Rapporterna utgör även underlag för nästa års plan.

34 granskningar var planerade i alla sektorer samt för de övergripande stödprocesserna som ligger
under kommunstyrelsen. Resultatet är godkänt för 24 av granskningarna. Två granskningar har inte
genomförts under 2022 och föreslås genomföras 2023. Åtta av granskningarna visar på avvikelser
och förnyad granskning föreslås. Förslag på åtgärder för att förebygga avvikelser och genomföra
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förbättringar redovisas i respektive rapport. Vissa åtgärder har vidtagits direkt efter att bristerna 
upptäckts och redovisas som omedelbart vidtagna åtgärder.

Att avvikelser upptäcks vid granskning är naturligtvis inte önskvärt. Samtidigt är det orimligt att 
förvänta sig att en stor organisation med en så omfattande verksamhet som en kommun skulle 
kunna vara helt felfri. Däremot är förväntningen att organisationen ska lära av sina upptäckta fel 
och brister för att undvika framtida avvikelser.

Det systematiska arbetssätt som intern kontrollsystemet innebär skapar förutsättningar för att 
upptäcka fel och brister, vidta åtgärder och därigenom nå bättre resultat. Förvaltningen har 
utvecklat och genomfört intern kontroll sedan 2019. Kunskap om arbetssättet är nu alltmer förankrat 
hos chefer och i organisationen. Innehåll i planer och uppföljning blir över tid bättre och alltmer 
noggrant, vilket gör att fler brister identifieras och hanteras. Förmågan att se och hantera brister 
som en möjlighet att bli bättre istället för att försöka framstå som ofelbar är en förutsättning för en 
sund kultur i organisationen. Bifogade rapporter visar på att nuvarande arbete leder i rätt riktning 
samtidigt som det finns mycket kvar att göra. 

Utöver Intern kontroll har förvaltningen lagstadgade kvalitetsledningssystem för vissa delar av 
verksamheten (skola, vård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS respektive 
informationssäkerhet). Genom dessa kvalitetsledningssystem säkerställer förvaltningen också 
systematiskt och fortlöpande verksamhetens kvalitet, eventuella avvikelser och utveckling. Därav 
hanteras färre och mer övergripande frågor från dessa områden i Intern kontrollplaner och -
rapporter.  

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt konstateras också att: 
- Miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden samt överförmyndarnämnden har 

planerat, granskat och rapporterat enligt gällande reglemente för intern kontroll. 
- Valnämnden genomförde riskanalys och upprättade sin interna kontrollplan för valåret 2022 i 

början av året. Granskningar och rapportering är genomförd enligt reglementet. 
- Under året har det genomförts koncern- och bolagsdialoger där bolagen har redovisat hur de 

verkar för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och den interna kontrollen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Intern kontroll är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten når de politiska målen. En väl 
fungerande intern kontroll bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål ” Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen”

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
En god intern kontroll stödjer arbetet för en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
intern kontroll har direkt bäring på Mål 16 - Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande 
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Det gäller framförallt delmålen: 
16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor 
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer 
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med 
nationell lagstiftning och internationella avtal

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Rapporten och dess innehåll följer kommunfullmäktiges reglemente och kommunstyrelsens 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En god intern kontroll bidrar till att kommunens resurser används på bästa sätt genom att 
säkerställa: 
- Effektiv och ändamålsenlig verksamhet 
- Tillförlitlig rapportering 
- Regelefterlevnad

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Intern kontroll bidrar till att säkerställa en god arbetsmiljö med systematik och tydlighet.  
Medarbetarna bidrar till den interna kontrollen genom att 

- Följa rutiner och föreskrifter
- Rapportera avvikelser och risker 
- Förbättra och utveckla verksamheten 

Vissa medarbetare kan ansvara för att utföra granskningsuppdrag inom ramen för intern kontroll.

Ekonomisk bedömning
Genomförandet av den interna kontrollen ligger i förvaltningens grunduppdrag och innebär ingen 
ökad kostnad.

Förslag till beslut
1. Intern kontrollrapport för kommunstyrelsen (övergripande processer) godkänns 
2. Intern kontrollrapport för sektor Bildning och lärande godkänns 
3. Intern kontrollrapport för sektor Samhälle och utveckling godkänns 
4. Intern kontrollrapport för sektor Trygghet och stöd godkänns 
5. Förslagna åtgärder i rapporterna ska genomföras under 2023 och återrapporteras vid 
uppföljning av intern kontrollplan 2023

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Lena Arnfelt, Dennis Reinhold, Anders Holm, Mats Mikulic, Pia Jakobsson, Ann-
Charlotte Backström

För kännedom till: Fredrik Skreberg, Frida Engdal, Niklas Delander, Andreas Forsner, Josefin Björkman, 
Sandra Bozic, Oskar Ivarsson
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarens bästa för ögonen.
Intern kontroll bidrar till att

 verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
 informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
 verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
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2 Processen intern kontroll
Intern kontroll är en process som genomförs i en årscykel. Kommunstyrelsen, alla nämnder samt sektorerna tar inför varje nytt år fram en intern 
kontroll-plan. Under året följs planen upp och resultatet dokumenteras i en rapport av respektive nämnd och sektor i slutet av året.

Riskanalys
Processen startar genom att en riskanalys genomförs. Intern kontroll handlar i grunden om att lyfta blicken och att förutse och förebygga att risker 
infaller. Med en framåtblickande analys kan man fånga verksamhetens mest relevanta risker. Riskanalysen görs i två steg: Första steget är att 
identifiera risker. Vilka risker finns i organisationens rutiner och processer? Finns det risk att rutiner, lagar och regler inte följs? Nästa steg är en 
bedömning av sannolikhet och konsekvens. Hur stor är sannolikheten att den identifierade risken blir verklighet? Vad är konsekvensen och hur stor 
allvarlighetsgrad har konsekvensen? Sannolikhet och allvarlighetsgrad ger ett riskvärde som är underlag för att välja vilka risker som organisationen 
ska fokusera på nästkommande år.
Ta fram intern kontroll-plan 
När riskanalysen är genomförd väljs de risker med högst riskvärde ut till intern kontroll-planen. I planen beskrivs risken och bedömning av sannolikhet 
och konsekvens. I nästa steg beskrivs kontrollmomentet, vilket är den rutin och/eller arbetssätt vi har för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig 
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verksamhet. Rutiner och arbetssätt utgår i många fall från lagar, regler eller kommunens styrdokument.
Därefter beskrivs hur granskningen ska genomföras, det vill säga metoden för hur kontrollmomentet ska granskas. Granskning kan ske genom 
genomgång av dokument, fakturor, loggar, genom intervjuer, kontroll på plats eller annan lämplig metod. I beskrivningen av granskningsmomentet ska 
det framgå vad som krävs för att granskningen ska bli godkänd. Exempelvis att det inte ska förekomma några avvikelser, eller att 90% av ärendena 
besvaras inom utsatt tid.
Kommunstyrelsens och sektorernas planer beslutas sedan i Kommunstyrelsen och nämndernas planer i respektive nämnd.
Granskning
Under året för planens genomförande ska granskningarna utföras enligt den metod som beskrivs i planen. Det är viktigt att säkerställa en oberoende 
granskning genom att ingen granskar sitt eget arbete. Det är bra att flera personer deltar, gärna någon utan direkt koppling till den granskade 
verksamheten.
Resultatet av granskningen dokumenteras och kommenteras. En godkänd granskning markeras som avslutad och godkänd. En underkänd granskning 
markeras som avslutad med avvikelse. Avvikelser kräver en åtgärd som beskriver hur risken ska minimeras, exempelvis genom att förbättra 
kontrollmomentet eller att öka kunskapen genom utbildning. Vid behov kan granskningen behöva genomföras ytterligare ett år.
Ta fram intern kontroll-rapport
När granskningarna är genomförda sammanställs dokumentation, kommentar och åtgärder i en rapport. Rapporten redovisas och beslutas i respektive 
nämnd.
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3 Utvalda områden och processer för riskanalys

3.1 Ekonomi

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment Beskrivning

Fakturering 
anläggningsavgift 
VA

Felaktig eller utebliven debitering av anläggningsavgifter. 
Bakomliggande orsaker
Brister i rutin vid debitering av VA-anläggningsavgift i 
samband med VA-utbyggnad.

Konsekvensbeskrivning
Felaktig eller utebliven inkomst och försämrat förtroende inom 
VA-kollektivet.

8 Rutinbeskrivning 
om fakturering av 
anläggningsavgift.

Projektledaren bygger, KF beslutar om 
verksamhetsområde. Uppgifter registreras i EDP. 
Anläggningsavgift debiteras.

Momshantering 
fastighet

Felaktig momshantering Bakomliggande orsaker
Fastighetsfunktionen har många fastighetsobjekt som styrs av 
olika lagrum beroende på vem som är hyresgäst och vilken 
verksamhet som bedrivs. Det ger olika momssatser.

Konsekvensbeskrivning
Kommunen drar ingående moms som vi lagmässigt inte har 
rätt att göra.

16 Avstämning mot 
momslista 
fastighetsobjekt

När faktura inkommer stämmer fastighetsskötare av mot 
momslista fastighetsobjekt för att säkerställa vilken 
procentsats av ingående moms vi kan dra av. Lathund i 
excel för momsavdrag finns.

3.2 Verksamhet

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment Beskrivning

Kemikaliehantering Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i kommunens 
lokaler. Bakomliggande orsaker
Rutinerade hantverkare som underskattar riskerna

Konsekvensbeskrivning
Svåra personskador/dödsfall

12 Skriftlig arbetsorder 
till entreprenör.

Skriftlig arbetsorder ska innehålla arbetsmomentets 
risker och förutsättningar samt ska skrivas på av 
entreprenören innan arbetet startas.

Kontroll av lokaler Brister i driftrondering Bakomliggande orsaker
Okunskap, otydlig rutin, otydlig uppföljning.

6 Besiktning av drift 
och underhåll av 

Besiktning av drift och underhåll av fastigheter. 
Genomförs 2 gånger om året genom syn av 2-3 objekt i 
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Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment Beskrivning

lokaler en kommundel. 
Besiktningen leds av fastighetschef som också utser 
kommundel och objekt. Deltagande funktioner är 
planerat underhåll, akut underhåll, drift och lokalvård.

och anläggningar
Konsekvensbeskrivning
Ökat akut underhåll. Ökade risker för skador. Uppfyller ej 
myndighetskrav.

Fastighetsförvaltare 
på fastighet har 
stående uppföljning 
med 
fastighetsskötarna.

Fastighetsförvaltare har uppföljning med 
fastighetsskötarna för varje objekt. Ronderingsaktiviteter 
fördelas ut från Nilex. Varje genomförd aktivitet/åtgärd 
dokumenteras i Nilex.

Intelligent 
samordning

Omständigheter i projekten uppmärksammas inte i 
styrgrupperna. Bakomliggande orsaker
Projektledaren förstår inte allvaret i olika riskmoment. Ser inte 
hela bilden och lyfter därför inte aktuella problem som uppstår 
i projekten.

Konsekvensbeskrivning
Krockar mellan projekten, förseningar, fördyrningar, avvikelser 
i kommunens övergripande mål med bostadsleverans och 
ekonomi.

12 Månadsuppföljning 
till styrgrupp

Månadsuppföljningen innehåller en gemensam mall för 
styrgruppen som är framtagen av portföljledare och 
investeringssamordnare tillsammans med sponsorerna. 
Den innehåller checklista med statusbedömning (grön, 
gul röd) med kommentar avseende ekonomi, leverans 
och tidplan.

3.3 Styrning och ledning

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment Beskrivning

Projektmodellen Avtal undertecknas i felaktig instans som inte har erforderligt 
mandat enligt gällande delegationsordning. Bakomliggande 
orsaker
Kunskaps- och tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Avtal saknar juridisk giltighet
Tidsförluster
Skadestånd

12 Delegationsordning 
samt rutin för 
tollgate-beslut

Styrgrupper inom Portfölj Tillväxt  kvalitetssäkrar innan 
Tollgate-beslut att delegationsordning efterföljs i projekt. 
När Tollgate-beslut fattas tilldelas projektledaren 
mandat (inom gällande investeringsram) att initiera  
upphandling av projektering, entreprenad samt 
undertecknade av avtal.
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4 Granskning

4.1 Ekonomi

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Granskning av avdragen moms faktura
Stickprov av 10 fakturor. Säkerställ att
rätt moms är avdragen. För godkänt
krävs 100% rätt.

2022

16 fakturor för april månad 2022 har granskats på 16 olika fastighetsobjekt. Av 16 fakturor var 13
korrekta och tre hade felaktigt avdragen moms.

På två av de felaktiga fakturorna har moms dragits när ingen moms var avdragsgill. I de fallen
gjordes det av ny personal/vikarie som ännu inte hade de rätta kunskaperna. På den tredje av de
felaktiga fakturorna hade för mycket moms dragits utifrån fel momssats.

Utbildning och kontroll sker kontinuerligt av administratör på enheten. Den personen ser även till
att listan med fastighetsobjekt är aktuell med rätt momssats på respektive objekt.

Granskningen bedöms som underkänd även om avvikelserna är av mindre betydelse. Ytterligare
granskning genomförs 2023.

Granskningsansvarig
Susanne Levin

Avstämning mot momslista
fastighetsobjekt När faktura
inkommer stämmer
fastighetsskötare av mot
momslista fastighetsobjekt för
att säkerställa vilken
procentsats av ingående
moms vi kan dra av. Lathund
i excel för momsavdrag finns.

Finns rutiner? Är de kända och
används de?
Finns rutinbeskrivning för hantering av
moms för fakturor inom
fastighetsförvaltning? Är rutinerna
kända av berörda personer? Används
momslistan för fastighetsobjekt och
lathund för momsuträkning? Är listan
uppdaterad och används den senaste
versionen? Intervju görs med 3
fastighetsskötare.

2022

Rutinbeskrivning "Rutin momshantering" finns på sharepoint (SoU fastighetsservice) att hämta för
alla berörda personer inom Fastighet drift och underhåll. Den anger steg för steg hur man går till
väga med momshantering. Utbildning skedde hösten 2021 för alla berörda personer och rutinen är
känd av alla. Fastighetsskötarnas kompetens för momentet har höjts och risken för fel har minskat.

Fastighetslistan med fastighetsobjekt och momssatser uppdateras av medarbetare på enheten
fastighetsprojekt och ska därefter meddelas Fastighet drift och underhåll när uppdatering gjorts.
Administratör skickar sedan ut en länk till dokumentet i sharepoint via epost till varje
fastighetsförvaltare och fastighetsskötare.

Granskningsansvarig
Andreas Forsner

Rutinbeskrivning om
fakturering av
anläggningsavgift.
Projektledaren bygger, KF
beslutar om

Granska att debitering av
anläggningsavgift är gjord vid
nybyggnation
Stickprov 10 fastigheter i
utbyggnadsområde kommunalt

2022

Granskning av debitering har gjorts i Aröd där VA-utbyggnad har skett i ett befintligt
bostadsområde. Aröd etapp 1. Granskning av 10 slumpmässigt utvalda fastigheter i området som
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

verksamhetsområde.
Uppgifter registreras i EDP.
Anläggningsavgift debiteras.

verksamhetsområde. Är debitering
utförd och korrekt? Mål 100% korrekt.

har stämts av med debiteringslista. Alla fastigheter har debiterats korrekt och granskningen är
därmed godkänd.

Det är en låg risk att VA-enheten missar att debitera VA-anslutning vid utbyggnad i befintligt
område. Riskerna finns vid avstyckningar av fastigheter eller förändringar av fastigheter som
innebär utökat antal bostadsenheter som är avgiftspliktiga.

Granskningsansvarig
Anders Holm, Rebecka Stomvall

4.2 Verksamhet

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Månadsrapporter i projekten
Gör stickprov på två projekt i varje
styrgrupp. Finns månadsrapporter för
varje månad det senaste året?

2022

Granskning har skett av sju utvalda projekt inom de tre olika styrgrupperna. Månadsrapporter har
funnits i de flesta fall men saknas nio rapporter totalt. December och juli är undantagna.

Det innebär att månadsrapporter finns i 82% av fallen där de borde funnits. I några av fallen fanns
punkten i styrgruppens agenda men det saknades månadsrapporter för alla projekt i styrgruppen
under den månaden.

Slutsatsen är att månadsrapporteringen i stort fungerar som tänkt men att arkiveringen brister. Alla
styrgrupper har ett eget system för insamling och arkivering i sharepoint. Det innebär att
spårbarheten i projekten brister. Syftet med att samla och arkivera månadsrapporter är att kunna
gå tillbaka och granska olika skeden i projekten.

Granskningsansvarig
Christian Solander, Amanda Staf

Månadsuppföljning till
styrgrupp
Månadsuppföljningen
innehåller en gemensam mall
för styrgruppen som är
framtagen av portföljledare
och investeringssamordnare
tillsammans med
sponsorerna. Den innehåller
checklista med
statusbedömning (grön, gul
röd) med kommentar
avseende ekonomi, leverans
och tidplan.

UR 3, avvikelser i
månadsrapporteringen
Om det framkommer nya
omständigheter eller avvikelser i UR3
stäms detta av mot tidigare gjorda
månadsrapporteringar.

2022

Under senaste UR3, hösten 2021, uppkom inga stora avvikelser som inte redan rapporterats i
månadsuppföljningen. Verktygen för att motverka överraskningar som borde rapporterats tidigare
är utbildning och information. Inför UR3 2021 gick portföljarbetsgruppen ut tidigt till alla berörda
enheter med anpassad information gällande rapportering i uppföljningen, samt erbjöd hjälpstugor
inför avstämningssamtal. Det medförde en större förståelse för processen och ett ökat
engagemang för uppgiften bland projektledarna.

Slutsatsen är att det förbättrade arbetssättet minskar risken för att stora avvikelser
uppmärksammas sent i processen.
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Granskningsansvarig
Christian Solander, Amanda Staf

Skriftlig arbetsorder till
entreprenör. Skriftlig
arbetsorder ska innehålla
arbetsmomentets risker och
förutsättningar samt ska
skrivas på av entreprenören
innan arbetet startas.

Finns skriftlig arbetsorder vid
platsbesök?
Platsbesök när entreprenör gör arbete
i de lokalerna som har kemikalier.
Genomförs av enhetschef eller
verksamhetschef under tre tillfällen per
år för att säkerställa att rutinen följs.
Finns skriftlig arbetsorder? Var
dokumenteras den?

2022

Skriftlig arbetsorder har undertecknats vid varje arbete som utförts av entreprenör i lokaler som har
kemikalier.

Platsbesök av enhetschef har genomförts vid ett tillfälle vid entreprenörsarbete i lokaler med
ammoniak. Övriga tillfällen har skett under semester eller när enhetschef varit sjuk. Under nästa år
kommer teknisk förvaltare få delegation på att utfärda skriftliga arbetsorder och kunna göra
granskningen på plats vilket gör det mindre personberoende.

Granskning med uppdaterad formulering av kontrollmoment genomförs inom intern kontroll även
under 2023.

Granskningsansvarig
Jan Eklund

Besiktning av drift och
underhåll av lokaler
Besiktning av drift och
underhåll av fastigheter.
Genomförs 2 gånger om året
genom syn av 2-3 objekt i en
kommundel.
Besiktningen leds av
fastighetschef som också
utser kommundel och objekt.
Deltagande funktioner är
planerat underhåll, akut
underhåll, drift och lokalvård.

Se åtgärd
Ny rutinbeskrivning tas fram. Se åtgärd

2022

Se åtgärd från föregående år.

Granskningsansvarig
Susanne Claesson

Fastighetsförvaltare på
fastighet har stående
uppföljning med
fastighetsskötarna.
Fastighetsförvaltare har
uppföljning med
fastighetsskötarna för varje
objekt. Ronderingsaktiviteter
fördelas ut från Nilex. Varje
genomförd aktivitet/åtgärd

Dokumentation utförda SBA-
ronderingar i Nilex
Gör 10 stickprov på 10 olika fastigheter
gällande SBA-rondering. För godkänt
krävs 100% utförda aktiviteter enligt
gällande lagstiftning eller motsvarande.

2022

Granskning av SBA-ronderingar är genomförd utan anmärkningar. Rondering har gjorts fyra
gånger under det senaste året i de 10 stickprov som genomförts. Dokumentation är hämtad från
Nilex.

Under 2022 har ett nytt IT-verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) börjat
implementerats. Det nya IT-verktyget, GreenView. ersätter SBA-dokumentationen i Nilex. I
GreenView kommer både verksamhetens och fastighetsägarens SBA-ronderingar att hanteras och
dokumenteras. Utbildning i det nya systemet genomförs för samtliga verksamheter under 2022.
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

dokumenteras i Nilex. Bedömningen är att SBA-ronderingar utförs enligt rutin och avslutas som godkänd.

Granskningsansvarig
Susanne Claesson

4.3 Styrning och ledning

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Delegationsordning samt rutin
för Tollgate-beslut
Styrgrupper inom Portfölj
Tillväxt kvalitetssäkrar innan
Tollgate-beslut att
delegationsordning efterföljs i
projekt.
När Tollgate-beslut fattas
tilldelas projektledaren
mandat (inom gällande
investeringsram) att initiera
upphandling av projektering,
entreprenad samt
undertecknade av avtal.

Har beslut fattats enligt gällande
delegationsordning eller startbeslut i
KF?
10 beslut väljs ut genom stickprov. Har
rätt person skrivit under avtalet? Görs
rätt hänvisning till delegation eller
startbeslut?

2022

11 avtal har granskat. Av de 11 identifierades två större avvikelser och en mindre avvikelse. Den
mindre avvikelsen var att det hänvisades till fel diariedokument i Public 360, dock till rätt ärende.

Den första (KS2021/0957) av de större avvikelserna var att hänvisning skett till fel KS-beslut. Det
riktiga beslutet finns och det har skett ett skrivfel. Det innebär inga konsekvenser för projektet.

Den andra (KS2022/0043) större avvikelsen är att tilldelningsbeslutet hänvisar till fel projekt i
rubriken. Det ärendet som hänvisas till handlar om något helt annat och har redan ett
tilldelningsbeslut. I underskriften i tilldelningsbeslutet hänvisas till investeringsprogrammet vilket i
det här ärendet är fel, det borde hanteras inom delegeringsordningen punkt B27 gällande tjänster
och konsulttjänster. Punkt B27 är otydlig och behöver revideras i kommande uppdatering av
delegeringsordningen.

Slutsatsen är att det finns brister i administrationen när tilldelningsbeslut skrivs och att
delegeringsordningens punkter B26 och B27 är otydliga och behöver revideras. Granskning
genomförs även 2023 och åtgärder har identifierats för att åtgärda bristerna.

Granskningsansvarig
Andreas Forsner, Amanda Staf
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5 Förslag på åtgärder
Med anledning av resultat av årets granskningar föreslås följande åtgärder

5.1 Verksamhet

5.1.1 Kemikaliehantering

Risk Kontrollmoment Granskning

Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i
kommunens lokaler.

Skriftlig arbetsorder till entreprenör. Finns skriftlig arbetsorder vid platsbesök?

5.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Delegera utfärdande av
arbetsorder och
platskontroll samt flytta
granskning av platsbesök
från 2022 till 2023

Beskrivning av åtgärd
Platskontroll vid entreprenadarbeten genomfördes endast vid ett
tillfälle istället för tre planerade kontroller. Delegation till teknisk
förvaltare kommer att införas för utfärdande av arbetsorder och
platskontroll för att minska personberoende.

Granskningsmomentet är medflyttat till intern
kontrollplanen för 2023.

2023-01-01
Jan Eklund

5.1.2 Intelligent samordning

Risk Kontrollmoment Granskning

Omständigheter i projekten uppmärksammas inte i
styrgrupperna.

Månadsuppföljning till styrgrupp

5.1.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig



211/22 Intern Kontrollrapport 2022  - KS2021/1888-6 Intern Kontrollrapport 2022  : Intern kontrollrapport 2022 (Samhälle och utveckling)

Samhälle och utveckling, Intern kontrollrapport 2022 14(17)

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Upprätta gemensam
struktur för arkivering av
månadsrapporter i
styrgrupperna

Beskrivning av åtgärd
För att göra projekten spårbara krävs en bra struktur där alla
befintliga månadsrapporter finns tillgängliga. All
månadsrapportering ska finnas enkelt tillgänglig för granskning.

Önskad effekt
Bättre struktur och spårbarhet.

Genomförs under 2023 2023-06-01
Amanda Staf

5.2 Styrning och ledning

5.2.1 Projektmodellen

Risk Kontrollmoment Granskning

Avtal undertecknas i felaktig instans som inte har
erforderligt mandat enligt gällande delegationsordning.

Delegationsordning samt rutin för tollgate-beslut

5.2.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Revidera
delegeringsordning punkt
B26 och B27

Beskrivning av åtgärd
Revidera delegeringsordning punkt B26 och B27. Det behövs
göras i samarbete med kansliet och kommunjurister.

2023-06-01
Anders Holm

Höja kunskapen om
delegationsordning samt
fördjupad kontroll av
hänvisning vid
tilldelningsbeslut

Beskrivning av åtgärd
Höja kunskapen om delegationsordning samt fördjupad kontroll
av hänvisning i tilldelningsbeslut.

2023-06-01
Anders Holm
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6 Omedelbart vidtagna åtgärder samt beslutade åtgärder från föregående år
I detta avsnitt redovisas de åtgärder som identifierades i föregående års interna kontroll respektive omedelbart vidtagna åtgärder med anledning av årets
granskningar.

6.1 Ekonomi

6.1.1 Momshantering fastighet

Risk Kontrollmoment Granskning

Felaktig momshantering Avstämning mot momslista fastighetsobjekt Granskning av avdragen moms faktura  Slutdatum
2022-09-30

6.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Lägg till granskning till
intern kontrollplan för
2023

Beskrivning av åtgärd
Enheten arbetar kontinuerligt med utbildning och att säkerställa
att aktuella listor och underlag finns tillgängliga för
fastighetsskötare och förvaltare som hanterar fakturor. Ytterligare
granskning genomförs 2023.

Granskningsmomentet är med i förslag till intern
kontrollplan 2023.

2022-11-18
Andreas Forsner

6.2 Verksamhet

6.2.1 Kemikaliehantering

Risk Kontrollmoment Granskning

Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i
kommunens lokaler.

Skriftlig arbetsorder till entreprenör. Finns skriftlig arbetsorder vid platsbesök?  Slutdatum
2022-09-30
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6.2.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Flytta granskning
av platsbesök från 2021
till 2022.

Beskrivning av åtgärd
Granskningen flyttas från 2021 till 2022 på grund av pandemin.

Granskning av platsbesök är flyttad till intern
kontrollplan 2022.

2022-01-01
Jan Eklund

6.2.2 Kontroll av lokaler och anläggningar

Risk Kontrollmoment Granskning

Brister i driftrondering Besiktning av drift och underhåll av lokaler Se åtgärd  Slutdatum
2022-06-30

6.2.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Ta fram aktuell
rutinbeskrivning

Beskrivning av åtgärd
Efter omorganisation och pandemi har förutsättningarna
förändrats. Kontrollmomentet omformuleras till kontrollplan 2023 i
form av lämplig rutinbeskrivning. Ny riskbedömning görs till plan
2023.

Det finns ett IT-system för rondering, dvs schemalagd
tillsyn av funktionalitet i fastigheterna, där ronderingar
återrapporteras och följs upp. Rutinerna för rondering
och åtgärder i fastigheterna är väl inarbetade och
fungerar bra.

Fastighetsförvaltarna har övergripande ansvar för
fastigheterna och gör löpande avstämningar och
uppföljningar med fastighetsskötarna.

En tydligare organisationsstruktur och ett nytt
arbetssätt gör att kontrollmomentet som det är
beskrivet inte är ett behov längre, och risken för
brister i rondering har minimerats. Det innebär att vi
inte följer upp detta genom intern kontroll i
fortsättningen.

2022-06-30
Susanne Claesson
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6.3 Kommentar till åtgärder från föregående år
Sektorn har inga åtgärder från föregående år att rapportera. 
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarens bästa för ögonen.
Intern kontroll bidrar till att

 verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
 informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
 verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
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2 Processen intern kontroll
Intern kontroll är en process som genomförs i en årscykel. Kommunstyrelsen, alla nämnder samt sektorerna tar inför varje nytt år fram en intern 
kontroll-plan. Under året följs planen upp och resultatet dokumenteras i en rapport av respektive nämnd och sektor i slutet av året.

Riskanalys
Processen startar genom att en riskanalys genomförs. Intern kontroll handlar i grunden om att lyfta blicken och att förutse och förebygga att risker 
infaller. Med en framåtblickande analys kan man fånga verksamhetens mest relevanta risker. Riskanalysen görs i två steg: Första steget är att 
identifiera risker. Vilka risker finns i organisationens rutiner och processer? Finns det risk att rutiner, lagar och regler inte följs? Nästa steg är en 
bedömning av sannolikhet och konsekvens. Hur stor är sannolikheten att den identifierade risken blir verklighet? Vad är konsekvensen och hur stor 
allvarlighetsgrad har konsekvensen? Sannolikhet och allvarlighetsgrad ger ett riskvärde som är underlag för att välja vilka risker som organisationen 
ska fokusera på nästkommande år.
Ta fram intern kontroll-plan 
När riskanalysen är genomförd väljs de risker med högst riskvärde ut till intern kontroll-planen. I planen beskrivs risken och bedömning av sannolikhet 
och konsekvens. I nästa steg beskrivs kontrollmomentet, vilket är den rutin och/eller arbetssätt vi har för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig 
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verksamhet. Rutiner och arbetssätt utgår i många fall från lagar, regler eller kommunens styrdokument.
Därefter beskrivs hur granskningen ska genomföras, det vill säga metoden för hur kontrollmomentet ska granskas. Granskning kan ske genom 
genomgång av dokument, fakturor, loggar, genom intervjuer, kontroll på plats eller annan lämplig metod. I beskrivningen av granskningsmomentet ska 
det framgå vad som krävs för att granskningen ska bli godkänd. Exempelvis att det inte ska förekomma några avvikelser, eller att 90% av ärendena 
besvaras inom utsatt tid.
Kommunstyrelsens och sektorernas planer beslutas sedan i Kommunstyrelsen och nämndernas planer i respektive nämnd.
Granskning
Under året för planens genomförande ska granskningarna utföras enligt den metod som beskrivs i planen. Det är viktigt att säkerställa en oberoende 
granskning genom att ingen granskar sitt eget arbete. Det är bra att flera personer deltar, gärna någon utan direkt koppling till den granskade 
verksamheten.
Resultatet av granskningen dokumenteras och kommenteras. En godkänd granskning markeras som avslutad och godkänd. En underkänd granskning 
markeras som avslutad med avvikelse. Avvikelser kräver en åtgärd som beskriver hur risken ska minimeras, exempelvis genom att förbättra 
kontrollmomentet eller att öka kunskapen genom utbildning. Vid behov kan granskningen behöva genomföras ytterligare ett år.
Ta fram intern kontroll-rapport
När granskningarna är genomförda sammanställs dokumentation, kommentar och åtgärder i en rapport. Rapporten redovisas och beslutas i respektive 
nämnd.
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3 Utvalda områden och processer för riskanalys

3.1 Verksamhet

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment Beskrivning

Delegeringsordning Beslut fattas av fel delegat och/eller beslut dokumenteras inte 
korrekt. Bakomliggande orsaker
Bristande kunskap om aktuell delegeringsordning.  Tidsbrist 
samt brist på utbildning/introduktion till nyanställda.

Konsekvensbeskrivning
Rättsosäkert, kan leda till att beslut inte går att överklaga samt 
att felaktiga avtal ingås.

9 Kommunstyrelsens 
Delegeringsordning
en

https://www.kungalv.se/kommun--politik/styrande-
dokument/reglementen-och-arbetsordningar/

Utbetalning av 
löner

Personalen använder inte systemet. Risk för felaktiga löner. 
Bakomliggande orsaker
Kunskap om systemet är för låg. Tidsbrist samt brist på 
utbildning/introduktion till nyanställda.

Konsekvensbeskrivning
Ekonomiska konsekvenser för både medarbetare och 
kommun. Arbetsbördan ökar.

9 Utbildning/introdukti
on i användning av 
personalsystemet

Se personalhandbok
Personec
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4 Granskning

4.1 Verksamhet

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Kommunstyrelsens
Delegeringsordningen
https://www.kungalv.se/komm
un--politik/styrande-
dokument/reglementen-och-
arbetsordningar/

Är delegeringsordningen känd bland
chefer inom sektorn?
Granskning genom intervjuer med 5
slumpmässigt utvalda chefer huruvida
delegeringsordningen är känd? Har
utbildningar genomförts? Har nya
chefer fått information om aktuell
delegeringsordning?

För godkänt resultat krävs 80 %
positiva svar.

2022

Granskningen är avslutad med avvikelse. 60 % av de tillfrågade känner till delegeringsordningen
och flera av respondenterna redovisar osäkerhet kring var aktuell version av delegeringsordningen
finns samt om utbildningar erbjudits.

Granskningsansvarig
Fredrik Skreberg

Utbildning/introduktion i
användning av
personalsystemet Se
personalhandbok
Personec

Får nyanställda och medarbetare
utbildning/introduktion i
personalsystemet?
Granskning genom intervjuer med 5
slumpmässigt utvalda chefer om
utbildningar/introduktion genomförs i
tillräcklig omfattning i systemet
Personec. Får nyanställda och
medarbetare utbildning/introduktion i
systemet?

För godkänt resultat krävs 80 %
positiva svar.

2022

Granskning genomförd och godkänd. 4 av 5 tillfrågade chefer svarar ja på frågan om nyanställda
och medarbetare får utbildning/introduktion i systemet Personec.

Granskningsansvarig
Fredrik Skreberg
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5 Förslag på åtgärder
Med anledning av resultat av årets granskningar föreslås följande åtgärder

5.1 Verksamhet

5.1.1 Delegeringsordning

Risk Kontrollmoment Granskning

Beslut fattas av fel delegat och/eller beslut dokumenteras
inte korrekt.

Kommunstyrelsens Delegeringsordningen

5.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Information och
utbildning om
kommunstyrelsens
delegeringsordning

Beskrivning av åtgärd
Information och utbildning för sektorns chefer sker under våren
2023. Kan ske i form av utskick av information samt eventuella
utbildningsinsatser.

Önskad effekt
Ökad kunskap om delegeringsordningens innehåll samt var
aktuellt version finns tillgänglig.

Genomförs under 2023. 2023-06-30
Dennis Reinhold
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6 Omedelbart vidtagna åtgärder samt beslutade åtgärder från föregående år
I detta avsnitt redovisas omedelbart vidtagna åtgärder med anledning av årets granskningar samt de åtgärder som identifierades i föregående års interna 
kontroll.

Sektorn har inga åtgärder att rapportera under denna punkt.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarens bästa för ögonen.
Intern kontroll bidrar till att

 verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
 informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
 verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
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2 Processen intern kontroll
Intern kontroll är en process som genomförs i en årscykel. Kommunstyrelsen, alla nämnder samt sektorerna tar inför varje nytt år fram en intern 
kontroll-plan. Under året följs planen upp och resultatet dokumenteras i en rapport av respektive nämnd och sektor i slutet av året.

Riskanalys
Processen startar genom att en riskanalys genomförs. Intern kontroll handlar i grunden om att lyfta blicken och att förutse och förebygga att risker 
infaller. Med en framåtblickande analys kan man fånga verksamhetens mest relevanta risker. Riskanalysen görs i två steg: Första steget är att 
identifiera risker. Vilka risker finns i organisationens rutiner och processer? Finns det risk att rutiner, lagar och regler inte följs? Nästa steg är en 
bedömning av sannolikhet och konsekvens. Hur stor är sannolikheten att den identifierade risken blir verklighet? Vad är konsekvensen och hur stor 
allvarlighetsgrad har konsekvensen? Sannolikhet och allvarlighetsgrad ger ett riskvärde som är underlag för att välja vilka risker som organisationen 
ska fokusera på nästkommande år.
Ta fram intern kontroll-plan 
När riskanalysen är genomförd väljs de risker med högst riskvärde ut till intern kontroll-planen. I planen beskrivs risken och bedömning av sannolikhet 
och konsekvens. I nästa steg beskrivs kontrollmomentet, vilket är den rutin och/eller arbetssätt vi har för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig 
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verksamhet. Rutiner och arbetssätt utgår i många fall från lagar, regler eller kommunens styrdokument.
Därefter beskrivs hur granskningen ska genomföras, det vill säga metoden för hur kontrollmomentet ska granskas. Granskning kan ske genom 
genomgång av dokument, fakturor, loggar, genom intervjuer, kontroll på plats eller annan lämplig metod. I beskrivningen av granskningsmomentet ska 
det framgå vad som krävs för att granskningen ska bli godkänd. Exempelvis att det inte ska förekomma några avvikelser, eller att 90% av ärendena 
besvaras inom utsatt tid.
Kommunstyrelsens och sektorernas planer beslutas sedan i Kommunstyrelsen och nämndernas planer i respektive nämnd.
Granskning
Under året för planens genomförande ska granskningarna utföras enligt den metod som beskrivs i planen. Det är viktigt att säkerställa en oberoende 
granskning genom att ingen granskar sitt eget arbete. Det är bra att flera personer deltar, gärna någon utan direkt koppling till den granskade 
verksamheten.
Resultatet av granskningen dokumenteras och kommenteras. En godkänd granskning markeras som avslutad och godkänd. En underkänd granskning 
markeras som avslutad med avvikelse. Avvikelser kräver en åtgärd som beskriver hur risken ska minimeras, exempelvis genom att förbättra 
kontrollmomentet eller att öka kunskapen genom utbildning. Vid behov kan granskningen behöva genomföras ytterligare ett år.
Ta fram intern kontroll-rapport
När granskningarna är genomförda sammanställs dokumentation, kommentar och åtgärder i en rapport. Rapporten redovisas och beslutas i respektive 
nämnd.
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3 Utvalda områden och processer för riskanalys

3.1 Verksamhet

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment Beskrivning

Hantering av 
privata medel

Bristande kännedom om rutin för hantering av privata medel 
Bakomliggande orsaker
Tidsbrist, bristande information

Konsekvensbeskrivning
Brukares privata medel försvinner under pågående insats.

9 Rutin för hantering 
av kontanta medel

Rutiner finns publicerad och tillgänglig i 
processbeskrivningen Tillgodose behov av vård och 
omsorg

3.2 Styrning och ledning

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment Beskrivning

Patientsäkerhet Låg patientsäkerhet kan medföra livshotande skador 
Bakomliggande orsaker
Brister i patientsäkerhetsarbetet

Konsekvensbeskrivning
Dödsfall, Patientskada, lidande

8 Ledningssystem 
enligt SOSFS 
2011:9

Systemet är beskrivet och finns tillgängligt på intranätet. 
Samt i Stratsys modul
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4 Granskning

4.1 Verksamhet

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Rutin för hantering av
kontanta medel Rutiner finns
publicerad och tillgänglig i
processbeskrivningen
Tillgodose behov av vård och
omsorg

Granskning av rutiner för privata
medel.
Är kommunens rutiner för hantering av
privata medel kända? Upplevs
anvisningen för hantering av privata
medel tillräcklig? Är information och
utbildningsinsatser om kommunens
rutiner tillräckliga? Intervju med 6
slumpmässigt utvalda personer i
förvaltningen.

För godkänt krävs 80% positivt svar.

2022

Granskningen genomförd enligt beskriven metod med godkänt resultat.

Granskningsansvarig
Fredrik Skreberg

4.2 Styrning och ledning

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Ledningssystem enligt
SOSFS 2011:9 Systemet är
beskrivet och finns tillgängligt
på intranätet. Samt i Stratsys
modul

Hur fungerar avvikelsehanteringen
Följ upp 5 avvikelserapporter från
anmälan till dokumentation av
händelsen, åtgärd och återkoppling till
verksamheterna.
Exempel på händelser att följa upp:
Fall, Medicinhantering,
Överrapportering.

För godkänd granskning krävs att alla
avvikelser har hanterats enligt gällande
rutiner.

2022

Granskning av 5 avvikelserapporter är genomförd enligt metod med godkänt resultat.

Granskningsansvarig
Håkan Hambeson, Eva Söderholm
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5 Förslag på åtgärder
Med anledning av resultat av årets granskningar föreslås följande åtgärder

5.1 Kommentar till förslag på åtgärder
Sektorn har inga förslag på åtgärder.
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6 Omedelbart vidtagna åtgärder samt beslutade åtgärder från föregående år
I detta avsnitt redovisas omedelbart vidtagna åtgärder med anledning av årets granskningar samt de åtgärder som identifierades i föregående års interna 
kontroll.

6.1 Kommentar till åtgärder från föregående år
Sektorn har inga åtgärder från föregående år att rapportera.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarens bästa för ögonen.
Intern kontroll bidrar till att

 verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
 informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
 verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
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2 Processen intern kontroll
Intern kontroll är en process som genomförs i en årscykel. Kommunstyrelsen, alla nämnder samt sektorerna tar inför varje nytt år fram en intern 
kontroll-plan. Under året följs planen upp och resultatet dokumenteras i en rapport av respektive nämnd och sektor i slutet av året.

Riskanalys
Processen startar genom att en riskanalys genomförs. Intern kontroll handlar i grunden om att lyfta blicken och att förutse och förebygga att risker 
infaller. Med en framåtblickande analys kan man fånga verksamhetens mest relevanta risker. Riskanalysen görs i två steg: Första steget är att 
identifiera risker. Vilka risker finns i organisationens rutiner och processer? Finns det risk att rutiner, lagar och regler inte följs? Nästa steg är en 
bedömning av sannolikhet och konsekvens. Hur stor är sannolikheten att den identifierade risken blir verklighet? Vad är konsekvensen och hur stor 
allvarlighetsgrad har konsekvensen? Sannolikhet och allvarlighetsgrad ger ett riskvärde som är underlag för att välja vilka risker som organisationen 
ska fokusera på nästkommande år.
Ta fram intern kontroll-plan 
När riskanalysen är genomförd väljs de risker med högst riskvärde ut till intern kontroll-planen. I planen beskrivs risken och bedömning av sannolikhet 
och konsekvens. I nästa steg beskrivs kontrollmomentet, vilket är den rutin och/eller arbetssätt vi har för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig 
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verksamhet. Rutiner och arbetssätt utgår i många fall från lagar, regler eller kommunens styrdokument.
Därefter beskrivs hur granskningen ska genomföras, det vill säga metoden för hur kontrollmomentet ska granskas. Granskning kan ske genom 
genomgång av dokument, fakturor, loggar, genom intervjuer, kontroll på plats eller annan lämplig metod. I beskrivningen av granskningsmomentet ska 
det framgå vad som krävs för att granskningen ska bli godkänd. Exempelvis att det inte ska förekomma några avvikelser, eller att 90% av ärendena 
besvaras inom utsatt tid.
Kommunstyrelsens och sektorernas planer beslutas sedan i Kommunstyrelsen och nämndernas planer i respektive nämnd.
Granskning
Under året för planens genomförande ska granskningarna utföras enligt den metod som beskrivs i planen. Det är viktigt att säkerställa en oberoende 
granskning genom att ingen granskar sitt eget arbete. Det är bra att flera personer deltar, gärna någon utan direkt koppling till den granskade 
verksamheten.
Resultatet av granskningen dokumenteras och kommenteras. En godkänd granskning markeras som avslutad och godkänd. En underkänd granskning 
markeras som avslutad med avvikelse. Avvikelser kräver en åtgärd som beskriver hur risken ska minimeras, exempelvis genom att förbättra 
kontrollmomentet eller att öka kunskapen genom utbildning. Vid behov kan granskningen behöva genomföras ytterligare ett år.
Ta fram intern kontroll-rapport
När granskningarna är genomförda sammanställs dokumentation, kommentar och åtgärder i en rapport. Rapporten redovisas och beslutas i respektive 
nämnd.
Läsanvisning
Följande kapitel redogör för hur arbetet har genomförts under året och med vilka resultat.
Kapitel 3 - beskriver utvalda områden, risker med riskanalys och kontrollmoment som är kopplade till risken.
Kapitel 4 - beskriver kontrollmomenten och den granskning som planerades att genomföras enligt interna kontrollplanen. Granskningsresultat med 
kommentarer redovisas också.
Kapitel 5 - redovisar de åtgärder som föreslås med anledning av resultat och identifierade avvikelser vid granskningarna.
Kapitel 6 - redovisar resultatet av genomförda åtgärder som beslutades i föregående års interna kontrollrapport. Här redovisas också åtgärder som  
förvaltningen har vidtagit omedelbart under året med anledning av upptäckta avvikelser.
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3 Utvalda områden och processer för riskanalys
Här beskrivs utvalda områden, risker med riskanalys och kontrollmoment som kopplats till risken.

3.1 Ekonomi

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

Representation Risken är att reglerna för representation inte följs.

Bakomliggande orsaker
Brist på kunskap om representationsregler.

Konsekvensbeskrivning
Skattepengar används felaktigt.

6 Rutinbeskrivning för representation

Beskrivning av kontrollmomentet
Rutiner finns om reglerna kring representation. Representationskostnader 
konteras på rätt konto och deltagarlista och syfte finns dokumenterat.

Felaktig moms redovisas på boenden

Bakomliggande orsaker
Det byts verksamhet i lokalerna, brist på information, inte 
uppdaterade underlag.

Konsekvensbeskrivning
Redovisar fel moms till Skatteverket, leder till för 
höga/låga kostnader. Kan i förlängningen innebära att vi 
behöver rätta upp momsdeklarationer bakåt i tiden.

12 Lista över boenden som stöd vid kontering

Beskrivning av kontrollmomentet
Det finns en lista över objekten och vad de används till som ligger till grund 
för kontering.

Moms

Särskilt bidrag moms återsöks inte.

Bakomliggande orsaker
Bristande/felaktig information/kunskap.

Konsekvensbeskrivning
Redovisar fel moms till Skatteverket, leder till för höga 
kostnader. Kan i förlängningen innebära att vi behöver 
rätta upp momsdeklarationer bakåt i tiden.

9 Rutinbeskrivning för återsökning av moms

Beskrivning av kontrollmomentet
Rutinbeskrivning finns, stickprov på leverantörsfakturor.

Kontering av ekonomiska 
transaktioner

Risken är att intäkter och kostnader konteras på fel 
konto.

6 Konteringsregler
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Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

Bakomliggande orsaker
Kontering är fel pga bristande kunskap/information

Konsekvensbeskrivning
SCB nyckeltalen är missvisande. Vi kan inte förklara vilka 
poster som ingår i respektive nyckeltal. Förvaltningen kan 
dra fel slutsatser och risk att politiken fattar beslut på 
bristande underlag

Beskrivning av kontrollmomentet
Kontering ska göras enligt kommunbas.
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/bokforingochredovisning/kommunb
as.24254.html

Kassaredovisning Risk att kassaredovisning lämnas in för sent.

Bakomliggande orsaker
Okunskap kring rutiner

Konsekvensbeskrivning
Intäkter redovisas i fel period, ibland på fel räkenskapsår.

6 Information från ekonom samt påminnelser - Rutin för 
kassaredovisning

Beskrivning av kontrollmomentet
Ekonomienheten har informerat om rutinen på ett möte med aktuella enheter 
samt skickar påminnelser vid bokslut

3.2 HR

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

Utbetalning av lön Felaktig lön betalas ut.

Bakomliggande orsaker
- försent/ inte attesterade löneposter
- medarbetare lägger in avvikelsen för sent

Konsekvensbeskrivning
Medarbetare får fel lön, kan uppstå löneskuld

12 Uttag av lista på oattesterade poster

Beskrivning av kontrollmomentet
SOLTAK tar ut en lista på oattesterade poster ur personalsystemet en gång i 
månaden och skickar till HR-enheten.

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Att arbetsmiljöronder inte genomförs

Bakomliggande orsaker
Bristande kunskap hos chef om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

6 Ta ut uppgift ur uppföljningssystem på genomförda arbetsmiljöronder

Beskrivning av kontrollmomentet
HR tar ut lista på genomförda ronder. Ronder genomförs vid 3 tillfällen under 
året. Arbetmiljömål sätts i januari. Arbetsmiljörond OSA (Organisatorisk och 
social arbetsmiljö) och Friskfaktorer genomförs i februari. Fysisk och digital 
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Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

Upplevd tidsbrist hos chefer

Konsekvensbeskrivning
Att risker i arbetsmiljön inte identifieras
som kan leda till tillbud eller arbetsskada.

rond i september. Årlig uppföljning av SAM (Systematisk arbetsmiljörond) i 
november.

Rehabiliteringsprocess

Beskrivning av kontrollmomentet
I chefshandboken finns ett dokument som heter Rehabiliteringsprocess. Alla 
chefer får information om den i chefs-utbildningen.

Rehabilitering Risk att långtidssjukskrivningar fortlöper.

Bakomliggande orsaker
Kunskapsbrist, tidsbrist.

Konsekvensbeskrivning
Personalbrist, medarbetare känner sig utanför, ökade 
kostnader.

9

Mailpåminnelse om rehabprocess

Beskrivning av kontrollmomentet
Mailpåminnelse går ut till chef om att det finns en rehabbevakning/ett 
rehabärende. Chefen kontaktar medarbetaren och gör en plan "upprepad 
sjukfrånvaro" (korttidsfrånvaro) eller "Plan för återgång till arbete" 
(sjukfrånvaro över 30 dagar).

Rekrytering Risken är att vi anställer personal med felaktig eller 
bristande kompetens.

Bakomliggande orsaker
Okunskap, tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Anställda inte klarar utföra sitt arbete, nyrekrytering kan 
behöva göras

16 Arbetssättet kompetensbaserad rekrytering.

Beskrivning av kontrollmomentet
Respektive chef kontrollerar kompetens på olika sätt, t ex CV, intervju, intyg, 
referenser, tester gentemot kravspecifikation/annons.

Bisyssla Risk att anställda har otillåten bisyssla.

Bakomliggande orsaker
Okunskap

Konsekvensbeskrivning
Kan vara arbetshindrande, förtroendeskadande och 
konkurrerande.

6 Rutinbeskrivning

Beskrivning av kontrollmomentet
Rutinbeskrivning finns över villkor för bisyssla samt en blankett som ska 
fyllas i vid bisyssla.
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3.3 Kansli (Ärende- och dokumenthantering)

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

Beslutsprocessen försenas

Bakomliggande orsaker
Tjänsteskrivelser är försenade.

Konsekvensbeskrivning
Påverkan på kvalitet och effekt av besluten.

12 Försenade tjänsteskrivelser noteras.

Beskrivning av kontrollmomentet
Nämndsekreterarna noterar försenade tjänsteskrivelser.

Politisk beslutsprocess

Handlingar registreras inte alls

Bakomliggande orsaker
Okunskap, tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Försvårar allmänhetens insyn i ärenden och den 
demokratiska processen.

9 Kunskap/kännedom om kommunens rutiner för diarieföring

Beskrivning av kontrollmomentet
Intervjua 20 slumpmässigt utvalda personer som arbetar i kommunen. Är 
kommunens rutiner som administrativ handbok, anvisning för ärende- och 
dokumenthantering samt dokumenthanteringsplaner kända? Upplevs 
anvisningarna och handboken som tillräckliga? Är information och 
utbildningsinsatser om kommunens rutiner tillräckliga?

Upphandling Risk att lagar och avtal inte följs vid 
inköp/upphandling.

Bakomliggande orsaker
Tidsbrist, okunskap

Konsekvensbeskrivning
Kan leda till skadestånd och brott mot Lagen om Offentlig 
Upphandling.

9 Delegationsordning och rutiner för inköp/upphandling finns och är 
kända

Beskrivning av kontrollmomentet
Delegationsordning och rutiner för upphandling/inköp finns och är aktuella 
samt kända av de anställda som gör inköp. Utbildningar genomförs med dem 
som ska börja göra inköp.

3.4 IT

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

Samarbete 
(avtalsförhållande) med 
extern leverantör: Soltak 

Avsaknad av tjänstekataloger och SLA.

Bakomliggande orsaker

12 Flödeskarta som synliggör vad som ska göras och vilka steg som ska 
tas, saknas
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Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

AB Leverantören SOLTAK har inte presenterat en 
tjänstekatalog.

Konsekvensbeskrivning
Skapar otydligheter och är mycket kostnadsdrivande.

Beskrivning av kontrollmomentet
Ger vägledning och säkerställer att rätt saker görs.

Informationssäkerhet och 
förvaltning av IT-system

Brister i IT-systemens informationssäkerhet

Bakomliggande orsaker
I arbetet med att klassa IT-system har brister i 
informationssäkerheten identifierats.

Konsekvensbeskrivning
Bristande förtroende, ekonomisk skada, risk för 
dataintrång

16 Dokumentation av klassning

Beskrivning av kontrollmomentet
Klassning av IT-system dokumenteras i Stratsys modul Digframe.

Inloggning i verksamhetssystem IT hanteras inte 
tillräckligt rättssäkert.

Bakomliggande orsaker
Tvåfaktorsinloggning saknas till system med 
sekretessbelagd information.

Konsekvensbeskrivning
Ej behörig person kommer åt sekretessbelagd 
information.

8 Behörigheter kontrolleras

Beskrivning av kontrollmomentet
För system med sekretessbelagd information kontrollera systemförvaltare 
regelbundet att användare har rätt behörighet.

Behörighets- och 
kontohantering

Inaktuella konton är aktiva och ej avslutade.

Bakomliggande orsaker
Ansvar för kontoavslut saknas eller är otydligt för 
manuellt skapade konton. Ex. konsulter, praktikanter, 
politiker
Kontohanterings-process saknas eller behöver 
tydliggöras.

Konsekvensbeskrivning
Konsekvens gällande IT-säkerhet är åtkomst till 
information och resurser efter ändrat uppdrag eller 

9 Kontroll av behörigheter och användarkontons aktualitet.

Beskrivning av kontrollmomentet
System som driftas av SOLTAK kan vi få fram en rapport på behörigheter 
och konton. System som driftas av övriga leverantörer kontaktas 
systemförvaltaren.
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Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

uppdragets upphörande. Kontokostnader samt 
licenskostnader finns kvar.

3.5 Styrning och ledning

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

Stöd till 
sektorledningsgrupper 
och chefer

Otillräckligt stöd

Bakomliggande orsaker
Felaktiga förväntningar, Otydligt uppdrag, Orimliga krav, 
Felaktiga prioriteringar, Otydlig styrning

Konsekvensbeskrivning
Missnöjda chefer, sämre resultat, dålig arbetsmiljö, 
verksamheter anställer egna utvecklare, Verksamheterna 
tar inte ansvar för det de ska göra

9 Rollbeskrivning för stödfunktioner

Beskrivning av kontrollmomentet
I samband med att rollbeskrivningar för chefer togs fram av chefer genom 
workshops på ledardag 2019 gjordes också en beskrivning av 
stödfunktionens roll.

3.6 Säkerhet och trygghet

Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

Efterlevnad av 
styrdokument

Brister i uppföljning av säkerhets och 
trygghetsarbetet enligt Säkerhets och 
trygghetspolicy

Bakomliggande orsaker
Otillräcklig kunskap och/eller kommunikation kring 
styrdokumentet.

Konsekvensbeskrivning
Styrdokument och dess innehåll når inte ut i 
organisationen vilket leder till brister i kontinuitets- och 
beredskapsplanering i sektorerna. Det skapar försämrat 
skydd mot och hantering av

12 Policy Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun. 
(KS2019/1909)

Beskrivning av kontrollmomentet
I Policyn framgår att Förvaltningen årligen ska upprätta en plan för 
kommunens övergripande säkerhet och trygghetsarbete. Planen ska utgöra 
en del av förvaltningens verksamhetsplan och redovisas för 
kommunstyrelsen. Varje sektor ska i sina sektorsplaner inkludera ett avsnitt 
om säkerhet och trygghetsarbete.

Vidare ska uppföljning av säkerhetsarbetet genomföras varje år inom 
respektive sektor. Resultatet av denna uppföljning ska rapporteras till 
kommunstyrelsen.
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Process Risk
Risk-
värde Kontrollmoment

oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och 
brott som drabbar människor, verksamheter, egendom, 
miljö och samhällsfunktioner.

Granskning genomförs genom kontroll av verksamhetsplan och sektorsplan
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4 Granskning
Här beskrivs kontrollmoment och den granskning som planerades att genomföras enligt interna kontrollplanen. Granskningens resultat med
kommentarer redovisas.

4.1 Ekonomi

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Rutinbeskrivning för
representation

Beskrivning av
kontrollmomentet
Rutiner finns om reglerna kring
representation.
Representationskostnader konteras
på rätt konto och deltagarlista och
syfte finns dokumenterat.

Stickprovsgranskning

Metod
Stickprover görs på kostnader för
måltider/livsmedel för att se att syfte
och deltagarlista finns dokumenterat
vid representationskostnader.

Kommentar

50 stickprover har tagits, av dem är 48 godkända, vilket innebär att 96% uppfyller kraven.

Granskningsansvarig
Frida Engdahl

Lista över boenden som stöd vid
kontering

Beskrivning av
kontrollmomentet
Det finns en lista över objekten och
vad de används till som ligger till
grund för kontering.

Momsredovisning på boenden

Metod
Stämma av att listan är uppdaterad
och att uppdatering sker löpande.
Stickprover utifrån listan. Genomförs
av redovisningsfunktionen på ekonomi-
och kvalitetsenheten.

Kommentar

Granskning har genomförts och redovisas i rapport från Samhälle och Utveckling med
avvikande resultat. Samhälle och Utveckling gör förnyad granskning under 2023.

Krav för godkänt har bestämts av verksamheten till 100 %.

Granskningsansvarig
Susanne Levin

Rutinbeskrivning för återsökning
av moms

Beskrivning av
kontrollmomentet
Rutinbeskrivning finns, stickprov på
leverantörsfakturor.

Redovisning av moms, Särskilt
bidrag moms

Metod
Kontrollera att rutinbeskrivningen är
uppdaterad och tillräckligt omfattande.
Stickprover på leverantörsfakturor.
Genomförs av redovisningsfunktionen.

Kommentar

Månatligen i samband med momsredovisningen går redovisningsekonom igenom allt som är
konterat på kontot för återsökning moms (1653) och kontrollerar att alla poster har rätt
aktivitet. Om det saknas rättas de raderna så att vi får med dem vid återsökningen. På så vis
säkerställs att återsökningen har rätt underlag.

Granskningsansvarig
Christina Gunnesby

Konteringsregler Granskning av kontering av
ekonomiska transaktioner

Kommentar
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Beskrivning av
kontrollmomentet
Kontering ska göras enligt
kommunbas.
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ek
onomi/bokforingochredovisning/ko
mmunbas.24254.html

Metod
Stickprov görs på ekonomiska
transaktioner. Urvalet tas fram
slumpmässigt. För intäkterna granskas
om konteringen stämmer överens med
anvisningarna enligt Kommun-Bas. För
konto 4630 köp av verksamhet
kontrolleras om det finns transaktioner
som inte stämmer överens med
anvisningarna enligt Kommun-Bas.

Antal leverantörsfakturor för perioden 202201-202207 uppgick till 40 239 stycken,182 av
dessa är konterade på kontoklass 3, intäkter. Konteringsgranskningen utfördes på 32
verifikationer varav 7 bedömdes som icke korrekta. Endast en av de sju icke godkända
konteringarna översteg 10 000 kronor. Beloppen på de felkonterade transaktionerna kan
därmed anses som ringa.

För den interna kontrollen på konto 4630 (Köp av huvudverksamhet) har 71 verifikationer
kontrollerats och tre av dessa bedömdes icke korrekta ( 4,1%). Detta är godkänt resultat.

Granskningsansvarig
Annika Lindell

Information från ekonom samt
påminnelser - Rutin för
kassaredovisning

Beskrivning av
kontrollmomentet
Ekonomienheten har informerat om
rutinen på ett möte med aktuella
enheter samt skickar påminnelser
vid bokslut

Kontroll inlämningsdatum

Metod
Soltak meddelar när kassaredovisning
inkommer. Hamnen och Oasen har
valts ut då de har störst volym. Kontroll
kommer göras varje månad från jan-
aug. Kassaredovisning ska vara Soltak
tillhanda senast 5 dagar efter
månadens slut.

Kommentar

Kontrollen avser inlämningsdatum av dokumentationen av kassaredovisningen.
Verksamheten har sedan tidigare vid särskilt möte informerats om rutinen rutiner och
tillvägagångssätt för att följa bokföringslagen.

Inbetalningarna görs via swish och kort och kommer kommunen tillhanda från banken enligt
gängse rutiner. Kassaredovisningen är den dokumentation som är nödvändig för bokföring av
intäkter och moms.

För Oasen har 5 av 6 månader lämnats in tid, vilket bedöms vara godkänt.

För Gästhamnen har 3 av 8 månader lämnats in i tid. För Marstrandsfärjan har 0 av 8
månader lämnats in i tid, vilket är underkänt.

Totalt sett får kontrollen därmed underkänt.

Åtgärder har vidtagits och beskrivs under kapitel 6 Omedelbart vidtagna åtgärder

Granskningsansvarig
Frida Engdahl

4.2 HR

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Uttag av lista på oattesterade
poster

Beskrivning av
kontrollmomentet

Granska lista över oattesterade
löneposter

Metod
Intervjua de 10 chefer med störst antal

Kommentar

Påminnelse skickas ut i chefsbrev och per mail varje månad inför lönekörning om att
attestera poster och genomföra kostnadskontrollen. Soltak genomför utbildning i Personec
regelbundet.
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

oattesterade poster per tertial. Majoriteten upplever att de har den grundläggande kunskapen som krävs i systemet, men i
vissa detaljfrågor behövs mer stöd. Majoriteten upplever att tiden periodvis är knapp för att
löpande hantera poster i systemet, till exempel när medarbetarsamtal genomförs. Flera
chefer är osäkra på vart de ska vända sig för att få stöd i frågor som rör Personec.

Granskningsansvarig
Maria Steen, Ann-Charlott Backström, Johanna Aversund

Granskning av löneutbetalning

Metod
Rutin för stickprovskontroller är
framtagen och stickprovskontroll ska
göras av löneutbetalning för tre högre
chefer.
Begär löneunderlag från SOLTAK.
Granska att löneutbetalningen är
korrekt.

Kommentar

Granskning av utbetald lön har gjorts genom rapport framtagen av Soltak AB. Rapporten
avser tre högre chefers löner och ersättningar. Rapporten visade att utbetalningarna var
korrekta.

Granskningsansvarig
Maria Steen, Ann-Charlott Backström

SOLTAK tar ut en lista på
oattesterade poster ur
personalsystemet en gång i
månaden och skickar till HR-
enheten.

Granskning av
anställningsuppgifter

Metod
Stickprov, tre slumpvis utvalda
nyanställda. Begär uppgifter från
SOLTAK. Kontrollera att rätt uppgifter
är registrerade i personalsystemet.

Kommentar

Granskning har gjorts avseende tre nya anställningar inom kommunen. Rapport från Soltak
AB om hur anställningarna har registrerats i personalsystemet har jämförts med de underlag
som anställande chef skickat till Soltak AB. Granskning har genomförts utan någon
anmärkning på registrerade uppgifter.

Granskningsansvarig
Maria Steen, Ann-Charlott Backström

Ta ut uppgift ur
uppföljningssystem på
genomförda arbetsmiljöronder

Beskrivning av
kontrollmomentet
HR tar ut lista på genomförda
ronder. Ronder genomförs vid 3
tillfällen under året. Arbetmiljömål
sätts i januari. Arbetsmiljörond OSA
(Organisatorisk och social
arbetsmiljö) och Friskfaktorer
genomförs i februari. Fysisk och

Granska listan över genomförda
arbetsmiljöronder

Metod
Intervjua två chefer per sektor som inte
genomfört samtliga ronder under
senaste 12 månaderna.
-Har chefen kunskap om systematiskt
arbetsmiljöarbete?
-Vad är orsaken till att ronder inte
genomförs?

För godkänt krävs att första frågan

Kommentar

Samtliga chefer vet att det är till sitt HR-stöd de ska vända sig till när de har frågor eller stöter
på problem. Det genomförs regelbundet utbildningar för chefer för att öka kunskapen i
arbetsmiljö och systemet KIA. Samverkan sker med facken. Vi gör analyser i ledningsgrupper
och i samverkan.

Två av cheferna uppgav att de inte har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöronderna eller
systemet KIA. Upplevelse fanns av svårighet att ladda ner ronden i systemet samt att
dokumentera för varje enhet även om enheterna har genomfört ronden tillsammans. Hälften
av svarande chefer anger att de inte har tillräckligt med tid för att genomföra ronderna och få
en bra dialog på APT som mynnar ut i ett förändrat arbete och att det inte finns tid för
uppföljning.



211/22 Intern Kontrollrapport 2022  - KS2021/1888-6 Intern Kontrollrapport 2022  : Intern kontrollrapport 2022 (Kommunstyrelse)

Kommunstyrelse, Intern kontrollrapport 2022 18(33)

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

digital rond i september. Årlig
uppföljning av SAM (Systematisk
arbetsmiljörond) i november.

besvaras med Ja. Om nej
dokumentera svaret på fråga 2.

Granskningsansvarig
Josefin Björkman, Ann-Charlott Backström

Rehabiliteringsprocess

Beskrivning av
kontrollmomentet
I chefshandboken finns ett
dokument som heter
Rehabiliteringsprocess. Alla chefer
får information om den i chefs-
utbildningen.

Intervjua chefer

Metod
Intervjua 10 chefer med
långtidssjukriven personal om
rehabärendet har startas efter
rehabbevakningen. Om det inte har
gjorts, vad är skälet till det? Har plan
för återgång till arbete upprättats?

Kommentar

Samtliga chefer som intervjuats startar i regel upp ärenden på bevakningarna. Cheferna följer
förvaltningens rehabiliteringsprocess men i vissa fall saknas fullständig dokumentation.
Rehabiliteringen påverkas av andra aktörer och faktorer såsom sjukdomsbild,
Försäkringskassan och primärvård. Långa sjukskrivningar som beror på psykisk sjukdom
beskrivs som svåra att planera för.

Granskningsansvarig
Josefin Björkman, Ann-Charlott Backström

Mailpåminnelse om
rehabprocess

Beskrivning av
kontrollmomentet
Mailpåminnelse går ut till chef om
att det finns en rehabbevakning/ett
rehabärende. Chefen kontaktar
medarbetaren och gör en plan
"upprepad sjukfrånvaro"
(korttidsfrånvaro) eller "Plan för
återgång till arbete" (sjukfrånvaro
över 30 dagar).

Stickprovskontroll

Metod
Fråga 10 slumpvis utvalda chefer om
de fått mail-påminnelse om
rehabiliteringsärenden.

Kommentar

Samtliga av de slumpvist utvalda cheferna har fått mailpåminnelse om rehabiliteringsärenden
från Adato.

Granskningsansvarig
Josefin Björkman, Ann-Charlott Backström

Arbetssättet kompetensbaserad
rekrytering.

Beskrivning av
kontrollmomentet
Respektive chef kontrollerar
kompetens på olika sätt, t ex CV,
intervju, intyg, referenser, tester
gentemot kravspecifikation/annons.

Stickprov

Metod
Stickprov tas på 10 nyanställda
personer där kompetensnivå jämförs
med annons/kravspecifikatiion

Kommentar

Stickprov har genomförts. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomfördes i maj
2022. Av tio nyrekryterade var det två som inte uppfyllde kompetensnivån utifrån
kravspecifikationen. Det berodde i ena fallet på att det inte fanns sökande som uppfyllde
kraven vilket beror på yttre faktorer. I det andra fallet var orsaken att det inte hade
genomförts en tillräckligt bra verksamhetsanalys innan kravspecifikationen fastställdes.
Därmed upptäcktes kompetensbehov under pågående rekryteringsprocess. Resterande åtta
uppfyllde kravspecifikationen.

Granskningsansvarig
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Ann-Charlott Backström, Marie Stervik, Erika Lindqvist

Rutinbeskrivning

Beskrivning av
kontrollmomentet
Rutinbeskrivning finns över villkor
för bisyssla samt en blankett som
ska fyllas i vid bisyssla.

Stickprov på bisyssla

Metod
Kontrollera 10 stickprovsvis valda
chefer att de har kontrollerat om
bisyssla finns.

Kommentar

Rutinen för bisyssla infördes under våren 2022 och det tar tid att implementera nya
arbetssätt. Kontrollen är genomförd i augusti 2022 och då hade 7 av 10 chefer kontrollerat
om deras medarbetare har bisyssla.

Granskningsansvarig
Ann-Charlott Backström, Marie Stervik, Susanna Corn

4.3 Kansli (Ärende- och dokumenthantering)

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Försenade tjänsteskrivelser
noteras.

Beskrivning av
kontrollmomentet
Nämndsekreterarna noterar
försenade tjänsteskrivelser.

Kontroll av antalet försenade
tjänsteskrivelser

Metod
Administrativ chef kontrollerar/stämmer
av antal försenade tjänsteskrivelser två
gånger per månad vid ordinarie
fredagsmöten.

Kommentar

Granskningen har genomförts enligt plan med godkänt resultat.

Granskningsansvarig
Mats Mikulic

Kunskap/kännedom om
kommunens rutiner för
diarieföring

Beskrivning av
kontrollmomentet
Intervjua 20 slumpmässigt utvalda
personer som arbetar i kommunen.
Är kommunens rutiner som
administrativ handbok, anvisning
för ärende- och dokumenthantering
samt dokumenthanteringsplaner
kända? Upplevs anvisningarna och
handboken som tillräckliga? Är
information och utbildningsinsatser
om kommunens rutiner tillräckliga?

Granskning av kännedomen
rörande kommunens rutiner för
diarieföring

Metod
Intervjua 20 slumpmässigt utvalda
personer som arbetar i kommunen. Är
kommunens rutiner som administrativ
handbok, anvisning för ärende- och
dokumenthantering samt
dokumenthanteringsplaner kända?
Upplevs anvisningarna och handboken
som tillräckliga? Är information och
utbildningsinsatser om kommunens
rutiner tillräckliga?

För godkänt krävs 80% positivt svar.

Kommentar

För godkänt krävs 80 % positivt svar.

”är kommunens rutiner som administrativ handbok och anvisning för ärende-och
dokumenthantering kända?”

Av totalt 20 slumpmässiga intervjuer kände sju personer inte till den administrativa
handboken, varav en svarade delvis. Det ger ett negativt svar på 40% och kravet på 80%
positivt svar är således  inte uppfyllt.

Av totalt 20 slumpmässiga intervjuer svarade totalt fyra personer att de inte kände till
anvisningen för ärende- och dokumenthantering. En person svarade att den visste om att det
fanns en men inte mer än så. Det ger ett negativt svar på 20 % och kravet på 80% positivt
svar är således  uppfyllt.
”är information om utbildningsinsatser om kommunens rutiner tillräckliga?”

Av totalt 20 slumpmässiga intervjuer var det 12 personer som inte hade genomgått en
utbildningsinsats för diarieföring/registrering enligt kommunens rutiner. Det ger ett negativt
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

svar på 60% och kravet för internkontrollen (80% positivt svar) är således  inte  uppfyllt.

Granskningsansvarig
Mats Mikulic

Delegationsordning och rutiner
för inköp/upphandling finns och
är kända

Beskrivning av
kontrollmomentet
Delegationsordning och rutiner för
upphandling/inköp finns och är
aktuella samt kända av de
anställda som gör inköp.
Utbildningar genomförs med dem
som ska börja göra inköp.

Avtalstrohetsgranskning

Metod
Granskning av avtalstrohet, lista tas
fram där totalt belopp per leverantör
(exkl moms) framgår och gås igenom
med avseende på hur stor andel som
upphandling/direktupphandling har
gjorts.

Kommentar

Avtalstroheten har ökat med 1 procent till 95% från förra årets 94%. Se detaljer i bifogat
dokument,

Granskningsansvarig
Mats Mikulic

4.4 IT

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Flödeskarta som synliggör vad
som ska göras och vilka steg
som ska tas, saknas

Beskrivning av
kontrollmomentet
Ger vägledning och säkerställer att
rätt saker görs.

Har processbeskrivning tagits fram
enligt dokumenterad åtgärd?

Metod
Kontrollera att processbeskrivning
tagits fram? Dnr? Beslutsdatum?

Kommentar

Beskrivning av processen är genomförd. Granskning av efterlevnad bör ske 2023.
Processkartan är bifogad till granskningen och används i dialog med leverantören.

Granskningsansvarig
Håkan Hambeson

Dokumentation av klassning

Beskrivning av
kontrollmomentet
Klassning av IT-system
dokumenteras i Stratsys modul
Digframe.

Åtgärder enligt genomförd
klassning

Metod
En person finns anställd för att
tillsammans med verksamheterna
arbeta för att minimera identifierade
risker i klassningen av systemen.

Granskningsfråga: Är alla åtgärder

Kommentar

Ja. Åtgärder är genomförda enligt plan: Organisationen kommer enligt beslut från
förvaltningsledning 2022-03-01 kompletteras med en upphandlad konsult. Klassning av
kommunens samtliga IT-system i Stratsys modul Digiframe har påbörjats. Stora system med
många användare har prioriterats. Klassningen sker kontinuerligt och fortsätter under 2023.

Granskningsansvarig
Håkan Hambeson, Elias Örjefelt
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

genomförda enligt plan? Ja/Nej

Behörigheter kontrolleras

Beskrivning av
kontrollmomentet
För system med sekretessbelagd
information kontrollera
systemförvaltare regelbundet att
användare har rätt behörighet.

Genomför föreslagna åtgärder

Metod
Har åtgärderna genomförts?

Kommentar

Åtgärder är genomförda enligt plan:

Anvisning Systemförvaltningshandbok för hantering och kontroll av behörigheter är
framtagen och godkänd av förvaltningsledningen. Uppdatering av handboken är
gjord och beslut i förvaltningsledningen kommer att ske under hösten.

Kartläggning och klassificering av it-system som innehåller sekretessinformation är
genomförd.

Granskningsansvarig
Håkan Hambeson, Erik Lennerstedt

Kontroll av behörigheter och
användarkontons aktualitet.

Beskrivning av
kontrollmomentet
System som driftas av SOLTAK
kan vi få fram en rapport på
behörigheter och konton. System
som driftas av övriga leverantörer
kontaktas systemförvaltaren.

Genomgång av rapporter från
SOLTAK och andra leverantörer.

Metod
Ta fram en rapport halvårsvis.

Kommentar

Åtgärd är genomförda enligt plan: Anvisning Systemförvaltningshandbok för hantering och
kontroll av behörigheter är framtagen och godkänd av förvaltningsledningen. Rapportering
från Soltak ingår i metodbeskrivningen. Soltak håller under 2022 på att starta upp ett projekt
"Avsluta anställd" med skapande/avslutande av konton vilket kopplar behörigheter till övriga
processer som rör personens anställning.

Granskningsansvarig
Mats Mikulic

4.5 Styrning och ledning

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Rollbeskrivning för
stödfunktioner

Beskrivning av
kontrollmomentet
I samband med att
rollbeskrivningar för chefer togs
fram av chefer genom workshops
på ledardag 2019 gjordes också en
beskrivning av stödfunktionens roll.

Är rollbeskrivningen känd?

Metod
Ställ frågan till samtliga personer i
sektorernas ledningsgrupper och
Utvecklingsledare. Känner du till
rollbeskrivningen för stödfunktionerna?
Säkerställ att rollbeskrivningarna finns
tillgängliga på intranätet.

Kommentar

Information om stabsenheternas roller och ansvar finns på intranätet under rubriken
Arbetssätt och organisation/Stödfunktioner.

Granskning enligt beskriven metod är inte genomförd då ett samlat grepp för att utveckla
stabsfunktionernas stöd- och serviceerbjudande påbörjades under hösten 2022. Arbetet
planeras att slutföras under 2023.

Granskning föreslås genomföras 2023.

Granskningsansvarig
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Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Håkan Hambeson

4.6 Säkerhet och trygghet

Kontrollmoment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Policy Säkerhet och
trygghetspolicy för Kungälvs
kommun. (KS2019/1909)

Beskrivning av
kontrollmomentet
I Policyn framgår att Förvaltningen
årligen ska upprätta en plan för
kommunens övergripande säkerhet
och trygghetsarbete. Planen ska
utgöra en del av förvaltningens
verksamhetsplan och redovisas för
kommunstyrelsen. Varje sektor ska
i sina sektorsplaner inkludera ett
avsnitt om säkerhet och
trygghetsarbete.

Vidare ska uppföljning av
säkerhetsarbetet genomföras varje
år inom respektive sektor.
Resultatet av denna uppföljning
ska rapporteras till
kommunstyrelsen.

Granskning genomförs genom
kontroll av verksamhetsplan och
sektorsplan

Granska planer och rapporter

Metod
Kontroll av förvaltningens
verksamhetsplan samt sektorsplaner.
Finns en plan för kommunens
övergripande säkerhet och
trygghetsarbete i förvaltningens
verksamhetsplan? Finns avsnitt om
säkerhet och trygghetsarbete i
sektorsplanerna?

Kommentar

Avsnitt om säkerhets- och trygghetsfrågor finns i samtliga sektorplaner enligt kommunens
Säkerhets- och Trygghetspolicy.
Förvaltningens verksamhetsplan saknar ett specifikt avsnitt för kommunens övergripande
säkerhets- och trygghetsarbete. Förvaltningen har likväl bedrivit ett systematiskt säkerhets-
och trygghetsarbete utifrån bland annat Plan Trygg i Kungälv. I stycket Social hållbarhet
beskrivs vissa delar som har koppling till kommunens Säkerhets- och Trygghetspolicy
omnämns

Rubriken Säkerhets- och trygghetsarbete finns med i förvaltningens verksamhetsplan 2023 i
enlighet med policyn.

Granskningsansvarig
Tony Övringe

4.7 Kommentar till genomförd granskning

De granskningar som är avslutade med avvikelse planeras att granskas på nytt 2023 enligt förslag på redovisade åtgärder i nästa kapitel. Vissa åtgärder
har även vidtagits omedelbart, se avsnitt 6.
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5 Förslag på åtgärder
Här redovisas de åtgärder som föreslås med anledning av resultat och identifierade avvikelser vid granskningarna.

5.1 Ekonomi

5.1.1 Kontering av ekonomiska transaktioner

Risk Kontrollmoment Granskning

Risken är att intäkter och kostnader konteras på fel konto. Konteringsregler Granskning av kontering av ekonomiska transaktioner

5.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Kontroll av rutiner för
utbetalning av
returnerade avier

Beskrivning av åtgärd
Säkerställ att rutinen hos SOLTAK är att betala ut dessa
returnerade avier på samma kostnadskonto som fakturan
ursprungligen bokats på.

Önskad effekt
Minska antal felaktiga transaktioner på intäktskonto.

Genomförs under 2023. 2023-09-30
Melanie Jähnke

5.1.2 Kassaredovisning

Risk Kontrollmoment Granskning

Risk att kassaredovisning lämnas in för sent. Information från ekonom samt påminnelser - Rutin för
kassaredovisning

Kontroll inlämningsdatum
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5.1.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Genomgång av rutiner
och ny granskning

Beskrivning av åtgärd
Rutinen har setts över och Gästhamnen och Marstrandsfärjan
kommer att lämna in sina kassaredovisningar digitalt istället för
på papper under 2023.

Ny granskning att rapporter lämnas i tid genomförs
under 2023.

Att kassaredovisningen lämnas digitalt innebär att
ytterligare ett par dagar frigörs till enhetens fördel,
genom att postgången undviks.

2023-09-30
Frida Engdahl

5.2 HR

5.2.1 Utbetalning av lön

Risk Kontrollmoment Granskning

Felaktig lön betalas ut. Uttag av lista på oattesterade poster Granska lista över oattesterade löneposter

5.2.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Informera chefer och
medarbetare om rutiner
för självservice i
Personec

Beskrivning av åtgärd
I samband med introduktion av nya chefer kommer de att
uppmanas att gå Soltaks grundutbildning i Personec/självservice.
Samtliga chefer uppmanas att informera sina medarbetare om
rutin för att lägga in frånvaroposter i självservice.

Genomförs under 2023. 2023-09-30
Josefin Björkman

5.2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Risk Kontrollmoment Granskning

Att arbetsmiljöronder inte genomförs Ta ut uppgift ur uppföljningssystem på genomförda
arbetsmiljöronder

Granska listan över genomförda arbetsmiljöronder
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5.2.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Utbildning, ny rutin samt
översyn av information till
chefer och medarbetare.

Beskrivning av åtgärd
Utbildning i KIA varje termin för chefer. Ny rutin för
temperaturmätning som ersätter OSA-ronden. Se över
information i chefs – och personalhandboken.

Genomförs under 2023. 2023-09-30
Josefin Björkman

5.3 Kansli (Ärende- och dokument-hantering)

5.3.1 Politisk beslutsprocess

Risk Kontrollmoment Granskning

Handlingar registreras inte alls Kunskap/kännedom om kommunens rutiner för
diarieföring

Granskning av kännedomen rörande kommunens
rutiner för diarieföring

5.3.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Kansliet ser över
utbildningsinsatser för
nyanställda

Beskrivning av åtgärd
Kansliet ser tillsammans med övriga stabsenheter över
utbildningsinsatser för nyanställda samt insatser för att öka
kunskapsnivåer genom intranät mm.

Genomförs under 2023. 2023-09-30
Mats Mikulic
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5.4 Styrning och ledning

5.4.1 Stöd till sektorledningsgrupper och chefer

Risk Kontrollmoment Granskning

Otillräckligt stöd Rollbeskrivning för stödfunktioner Är rollbeskrivningen känd?

5.4.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Undersök chefernas
kunskap och
förväntningar på stabens
stöd och service

Beskrivning av åtgärd
Genomför enkät eller liknande i syfte att beskriva hur cheferna i
Kungälvs kommun ser på stabens service.

Önskad effekt
Beslutsunderlag för inriktning av stöd- och serviceinsatser,
uppföljning av resultat och informationsåtgärder

Genomförs under 2023. 2023-06-30
Håkan Hambeson
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6 Omedelbart vidtagna åtgärder samt beslutade åtgärder från föregående år
Här redovisas resultatet för de åtgärder som beslutades i föregående års interna kontrollrapport. Här redovisas också åtgärder som har förvaltningen har
vidtagit omedelbart med anledning av upptäckta avvikelser.

6.1 Ekonomi

6.1.1 Kontering av ekonomiska transaktioner

Risk Kontrollmoment Granskning

Risken är att intäkter och kostnader konteras på fel konto. Konteringsregler Granskning av kontering av ekonomiska transaktioner
Slutdatum
2022-09-30

6.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Utbildning, manualer och
riktade insatser

Beskrivning av åtgärd
Information via mail till alla granskare där vi informerar att
kostnader inte får bokas på intäktskonton (konton som börjar på
3) samt förtydliga detta i manualerna som finns i
ekonomihandboken.

Särskild utbildning med enheter där fel återkommande uppstår.

Önskad effekt
Minskat antal fakturor som felaktigt bokas på intäktskonton.

Genomfört under hösten 2022.

Infomail har gått ut till alla bestyrkare i oktober, bifogat
finns även en ny manual för att förtydliga för våra
användare. Manualen är även publicerad på
intranätet.

Ekonomienheten har infört rutin som innebär att
riktade utbildningsinsatser görs på de enheter där fel
återkommande uppstår.

2022-12-31
Melanie Jähnke
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6.2 HR

6.2.1 Rehabilitering

Risk Kontrollmoment Granskning

Risk att långtidssjukskrivningar fortlöper. Rehabiliteringsprocess Intervjua chefer  Slutdatum
2022-09-30

6.2.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Riktad stöttning till chefer  Beskrivning av åtgärd
HR stödjer genom regelbundna träffar med samtliga chefer för att
följa upp alla medarbetare med rehabärenden och se över
rehabbevakningar.

2022-12-31
Josefin Björkman

6.2.2 Rekrytering

Risk Kontrollmoment Granskning

Risken är att vi anställer personal med felaktig eller
bristande kompetens.

Arbetssättet kompetensbaserad rekrytering. Stickprov  Slutdatum
2022-09-30

6.2.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Utbildningsinsats för
chefer

Beskrivning av åtgärd
Vi har under 2022 genomfört en utbildningsinsats för alla chefer i
kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa
rekryteringsprocessen. Där ingår bland annat hur en
behovsanalys genomförs.

2022-05-31
Josefin Björkman
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6.2.3 Bisyssla

Risk Kontrollmoment Granskning

Risk att anställda har otillåten bisyssla. Rutinbeskrivning Stickprov på bisyssla  Slutdatum
2022-09-30

6.2.3.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Nytt digitalt system samt
uppdaterad mall för
medarbetarsamtal

Beskrivning av åtgärd
Nytt digitalt system för anmälan av bisyssla har införts för att
underlätta hanteringen. Fråga om bisyssla finns även tillagt på
mallen för medarbetarsamtal.

2022-12-31
Josefin Björkman

6.3 IT

6.3.1 Samarbete (avtalsförhållande) med extern leverantör: Soltak AB

Risk Kontrollmoment Granskning

Avsaknad av tjänstekataloger och SLA. Flödeskarta som synliggör vad som ska göras och vilka
steg som ska tas, saknas

Har processbeskrivning tagits fram enligt
dokumenterad åtgärd?  Slutdatum
2022-09-01

6.3.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Ta fram
processbeskrivning för
hur tjänstebeskrivningar
tas fram. Från beställning
till debitering av tjänst.

Beskrivning av åtgärd
Gäller även en processbeskrivning av avslutning av tjänst

Önskad effekt
Stöd och tydlighet vid beställning och avslut. Underlag för budget
och debitering.

Arbetet genomfördes hösten 2022 under ledning av
Erik Lennerstedt.

2022-06-30
Håkan Hambeson,
Erik Lennerstedt
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6.3.2 Informationssäkerhet och förvaltning av IT-system

Risk Kontrollmoment Granskning

Brister i IT-systemens informationssäkerhet Dokumentation av klassning Åtgärder enligt genomförd klassning  Slutdatum
2022-09-30

6.3.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Förtydliga och säkerställ
ansvar och organisering
för klassning och
förvaltning av IT-system

Beskrivning av åtgärd
Se roller och ansvar enligt Informationssäkerhetspolicy för
Kungälvs kommun. Föreslå fördelning av arbetsuppgifter.

Önskad effekt
Förvaltningen jobbar i informationssäkerhet i enlighet med
informationssäkerhetspolicyn.

Fördelning av roller definieras enligt följande:

Kommunstyrelsen
Övriga nämnder
Systemägare
Definieras i enlighet med KS2018/0101-1,
Systemförvaltningshandbok.

Enskilda medarbetare
Anställda, konsulter och ledamöter
Informationssäkerhetssamordnare
Informationssäkerhetsgrupp
Definieras i enlighet med KS2021/0458-6, Riktlinjer
för informationssäkerhet

Organisationen kommer i enlighet med beslut från
förvaltningsledningen 2022-03-01 bestå av en
upphandlad konsult.

2022-03-01
Håkan Hambeson,
Elias Örjefelt, Erik
Lennerstedt

6.3.3 Behörighets- och kontohantering

Risk Kontrollmoment Granskning

Inloggning i verksamhetssystem IT hanteras inte
tillräckligt rättssäkert.

Behörigheter kontrolleras Genomför föreslagna åtgärder  Slutdatum
2022-09-01
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6.3.3.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Kartläggning och
klassificering av it-system
som innehåller
sekretessinformation

Beskrivning av åtgärd
Inom ramen för arbetet med informationssäkerhet säkerställa att
alla it-system som innehåller sekretessinformation är
klassificerad och åtgärdsplan finns för att hantera brister.

Ständigt pågående arbete. Samtliga viktiga system
som innehåller större mängder sekretessuppgifter
finns klassificerade i
Digframe(informationssäkerhetsmodul i Stratsys).

2022-06-30
Elias Örjefelt, Erik
Lennerstedt

Ta fram
förvaltningsövergripande
rutin för hantering och
kontroll av behörigheter

Beskrivning av åtgärd
Ta fram förslag och beslutsunderlag för en gemensam rutin i
enlighet med informationssäkerhetspolicy (Dnr KS2021/0363)

Önskad effekt
God kontroll och säkerhet att endast behöriga personer har
tillgång till sekretessbelagd information

Verksamhetssystem med större mängder
sekretessuppgifter är klassificerade i
informationssäkerhetsmodulen.

2022-06-30
Filip Gårdelöv
Elias Örjefelt, Erik
Lennerstedt

6.4 Styrning och ledning

6.4.1 Stöd till sektorledningsgrupper och chefer

Risk Kontrollmoment Granskning

Otillräckligt stöd Rollbeskrivning för stödfunktioner Är rollbeskrivningen känd?  Slutdatum
2022-07-01

6.4.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Utred förutsättningar och
lämplig metod för
uppföljning av
stödfunktionernas service
till ledningsgrupper och
chefer.

Beskrivning av åtgärd
Se exempel från Härryda och uppdragsbeskrivning till praktikant

Önskad effekt
Tydliga förutsättningar gällande förväntningar på omfattning och
leverans av stödfunktionernas service från båda parter.

En förstudie har genomförts av praktikant från
Göteborgs universitet hösten 2021. Förslaget är
redovisat i rapport till förvaltningsledningen.
Genomförandet bör ske inom ramen för
stabsenheternas Move-arbete.

2022-06-30
Håkan Hambeson
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6.5 Säkerhet och trygghet

6.5.1 Efterlevnad av styrdokument

Risk Kontrollmoment Granskning

Brister i uppföljning av säkerhets och trygghetsarbetet
enligt Säkerhets och trygghetspolicy

Policy Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs
kommun. (KS2019/1909)

Granska planer och rapporter  Slutdatum
2022-09-30

6.5.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Efterlevnad av
styrdokument Säkerhets-
och trygghetspolicy

Beskrivning av åtgärd
Kontroll att förvaltningens och sektorers verksamhetsplaner 2023
omfattar en plan för säkerhets- och trygghetsarbete.

Verksamhetsplaner 2023 för förvaltningen och
sektorer har med ett avsnitt om säkerhet och trygghet.

2022-12-31
Tony Övringe



211/22 Intern Kontrollrapport 2022  - KS2021/1888-6 Intern Kontrollrapport 2022  : Intern kontrollrapport 2022 (Kommunstyrelse)

Kommunstyrelse, Intern kontrollrapport 2022 33(33)

7 Utvärdering av kommunens arbetssätt för intern kontroll
Kommunstyrelsen har ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Styrelsens huvudsakliga medel är de fastställda planerings- och 
uppföljningssystemen. Styrelsen ska med utgångspunkt från de beslutade rapporterna utvärdera kommunens samlade arbetssätt för intern
kontroll och i de fall förbättringar behövs föreslå sådana.
Kommunstyrelsen och dess förvaltning har under året upprättat intern kontrollplan, genomfört granskningar samt rapporterat resultatet av dessa i 
enlighet med reglementet. Vid avvikelser har åtgärder vidtagits direkt eller föreslagits. Vid behov görs en förnyad granskning under påföljande år.

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt konstateras också att:

 Miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden samt överförmyndarnämnden har planerat, granskat och rapporterat enligt gällande 
reglemente för intern kontroll.

 Valnämnden genomförde riskanalys och upprättade sin interna kontrollplan för valåret 2022 i början av året. Granskningar och rapportering är 
genomförd enligt reglementet.

 Under året har det genomförts koncern- och bolagsdialoger där bolagen har redovisat hur de verkar för att uppfylla kommunfullmäktiges mål 
och den interna kontrollen. 

Kommunfullmäktige gjorde i november en revidering av reglementen för alla nämnder i syfte att öka tydligheten gällande kravet på intern kontroll.
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Intern kontrollplan 2023 (Dnr KS2022/2294-1)

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Ett systematiskt
arbete med intern kontroll bidrar till att verksamheterna utvecklas och bedrivs effektivt och säkert,
med medborgarens bästa för ögonen.

I enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har förvaltningen tagit fram
en plan för intern kontroll för respektive sektor (Bildning och lärande, Trygghet och stöd samt
Samhälle och utveckling) samt övergripande stödprocesser (Kommunstyrelsen).

Utifrån inriktningar i förvaltningens verksamhetsplan, genomförda riskanalyser och resultat från
tidigare internkontroll lämnas förslag på granskningar för 2023. Förslaget redovisas i form av en
plan för kommunstyrelsen för de övergripande stödprocesserna ekonomi, HR dokument och
ärendehantering, upphandling och IT samt en plan per sektor - Bildning och lärande, Samhälle och
utveckling respektive Trygghet och stöd – för de verksamheter och processer som varje sektor
bedriver.

Vid verksamhetsårets slut redovisas resultatet av årets planerade interna kontroll för respektive
sektor samt kommunstyrelsen.

Förvaltningen förslår att planer för intern kontroll 2023 fastställs.

Juridisk bedömning

Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag
eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Genom att systematiskt planera, genomföra och följa upp den interna kontrollen i Kungälvs
kommun följer kommunstyrelsen kommunallagens krav.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelsen är ansvarig för den verksamhet som förvaltningen bedriver och anger inriktning
för den interna kontrollen under planeringsåret. För att säkerställa KL:s krav på intern kontroll har
riskanalyser av processer och kontrollmoment genomförts i syfte att identifiera områden som ska
granskas under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret genomförs planerade granskningar.
Resultaten av granskningar och förslag på eventuella åtgärder med anledning av avvikelser och
identifierade förbättringar redovisas till kommunstyrelsen vid årets slut.

Förvaltningen har i riskanalysen utgått från verksamhetsplanens inriktning för extra fokus för intern
kontroll 2023, vilket var delegationsbeslut, patientsäkerhet, trygghet och säkerhet, anställningar,
byggande, fastighetsförvaltning, upphandling och bisysslor.
För de övergripande stödprocesser (kommunstyrelsen) har respektive ansvarig enhet gjort
riskanalys och tagit fram förslag på granskningar.
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Processer som förslås för granskning inom ekonomi och kvalitetsområdet: representation, moms, 
konteringsregler, kassaredovisning, stöd till sektorsledningsgrupper och chefer. 

Processer som förslås för granskning inom HR-området: utbetalning av lön, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, rehabilitering, rekrytering, bisyssla.

Processer som förslås för granskning inom kansli (säkerhet, upphandling, it, samt dokument- och 
ärendehantering): efterlevnad av styrdokument, avtalsförhållande med extern leverantör, 
informationssäkerhet och förvaltning av IT-system, behörighets- och kontohantering 

Sektorerna har genomför riskanalys och föreslår granskning inom följande processer: 

Bildning och lärande: utbetalning av lön, informationssäkerhet och fastighetsfrågor.

Trygghet och stöd: kvalitetsledningssystem.

Samhälle och utveckling: momshantering, intelligent samordning, körkortsbehörighet, 
tidredovisning, kemikaliehantering, projektmodellen. 

Förvaltningen har i samband med riskanalys och vid uppföljning av 2022 års intern kontroll 
identifierat behov av åtgärder inom följande processer: 
Övergripande stödprocesser - konteringsregler, kassaredovisning, stöd till sektorsledningsgrupper 
och chefer, utbetalning av lön, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, rekrytering, bisyssla, 
politisk beslutsprocess
Samhälle och utveckling - kemikaliehantering, kontroll av lokaler och anläggningar, 
projektsamordning, projektmodell
Bildning och lärande - delegationsordning
Vissa av åtgärderna vidtogs omedelbart efter granskning, andra föreslås genomföras under 2023 
enligt bifogade planer.   

Utöver Intern kontroll har förvaltningen lagstadgade kvalitetsledningssystem för vissa delar av 
verksamheten (skola, vård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS respektive 
informationssäkerhet). Genom dessa kvalitetsledningssystem säkerställer förvaltningen också 
systematiskt och fortlöpande verksamhetens kvalitet, eventuella avvikelser och utveckling. Därav 
hanteras färre och mer övergripande frågor från dessa områden i Intern kontrollplaner och -
rapporter.  

För utförligare beskrivning av riskanalys, kontrollmoment, föreslagna granskningar och åtgärder 
hänvisas till respektive intern kontrollplan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Intern kontroll är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten når de politiska målen. En väl 
fungerande intern kontroll bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål ” Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen”

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
En god intern kontroll stödjer arbetet för en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
intern kontroll har direkt bäring på Mål 16 - Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande 
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Det gäller framförallt delmålen: 
16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor 
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer 
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med 
nationell lagstiftning och internationella avtal
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Planen och dess innehåll följer kommunfullmäktiges reglemente och kommunstyrelsens 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En god intern kontroll bidrar till att kommunens resurser används på bästa sätt genom att 
säkerställa: 
- Effektiv och ändamålsenlig verksamhet 
- Tillförlitlig rapportering 
- Regelefterlevnad

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Intern kontroll bidrar till en god arbetsmiljö genom att systematiskt säkerställa att kommunens 
verksamhet bedrivs i enlighet med lagar, mål och riktlinjer och att arbetssätten för detta är väl 
kända och följs av medarbetarna. 

Ekonomisk bedömning
Genomförandet av den interna kontrollen ligger i förvaltningens grunduppdrag och innebär ingen 
ökad kostnad.

Förslag till beslut
1. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen (övergripande processer) fastställs 
2. Intern kontrollplan för sektor Bildning och lärande fastställs 
3. Intern kontrollplan för sektor Samhälle och utveckling fastställs 
4. Intern kontrollplan för sektor Trygghet och stöd fastställs.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Lena Arnfelt, Dennis Reinhold, Anders Holm, Mats Mikulic, Pia Jakobsson, Ann-
Charlotte Backström

För kännedom till: Fredrik Skreberg, Frida Engdal, Niklas Delander, Andreas Forsner, Josefin Björkman, 
Sandra Bozic, Oskar Ivarsson
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarens bästa för ögonen.
Intern kontroll bidrar till att

 verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
 informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
 verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. En riskbedömning ska genomföras inom respektive sektor, staben och andra funktioner inom 
verksamheten. Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka åtgärder som vidtas eller ska införas för att för att minska risken. Att 
varje år granska samtliga rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför prioriteras vissa kontrollmoment 
och väljs ut genom en riskanalys.
Analysen innebär att värdera sannolikheten för att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar 
de ekonomiska, politiska, mänskliga eller verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.
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3 Utvalda områden, processer, identifierade risker och kontrollmoment

3.1 Ekonomi
Process Risk Kontrollmoment Kommer från

Momshantering fastighet Felaktig momshantering
Bakomliggande orsaker
Fastighetsfunktionen har många fastighetsobjekt som 
styrs av olika lagrum beroende på vem som är 
hyresgäst och vilken verksamhet som bedrivs. Det ger 
olika momssatser.

Konsekvensbeskrivning
Kommunen drar ingående moms som vi lagmässigt 
inte har rätt att göra.

Avstämning mot momslista fastighetsobjekt
Beskrivning av kontrollmomentet
När faktura inkommer stämmer fastighetsskötare av 
mot momslista fastighetsobjekt för att säkerställa 
vilken procentsats av ingående moms vi kan dra av. 
Lathund i excel för momsavdrag finns.

Samhälle och utveckling

3.2 Verksamhet
Process Risk Kontrollmoment Kommer från

Intelligent samordning Omständigheter i projekten uppmärksammas inte i 
styrgrupperna.
Bakomliggande orsaker
Projektledaren förstår inte allvaret i olika riskmoment. 
Ser inte hela bilden och lyfter därför inte aktuella 
problem som uppstår i projekten.

Konsekvensbeskrivning
Krockar mellan projekten, förseningar, fördyrningar, 
avvikelser i kommunens övergripande mål med 
bostadsleverans och ekonomi.

Månadsuppföljning till styrgrupp
Beskrivning av kontrollmomentet
Månadsuppföljningen innehåller en gemensam mall för 
styrgruppen som är framtagen av portföljledare och 
investeringssamordnare tillsammans med 
sponsorerna. Den innehåller checklista med 
statusbedömning (grön, gul röd) med kommentar 
avseende ekonomi, leverans och tidplan.

Samhälle och utveckling

Körkortsbehörighet Risk för olovlig bilkörning och olyckor
Bakomliggande orsaker
Flera verksamheter är beroende av biltransport mellan 
lokaler och anläggningar. Det kräver körkort. Förare 
kan bli av med körkortet men inte berätta det för 
arbetsgivaren.

Konsekvensbeskrivning

Körkortskontroll
Beskrivning av kontrollmomentet
Körkortskontroll genomförs två gånger årligen, i början 
av året och efter sommaren på enheterna Fritid drift, 
entreprenad och VA-drift. Kontrollen gäller de personer 
som använder bil i tjänsten. Genomförd kontroll 
dokumenteras med namn och datum, samt underskrift 
av enhetschef.

Samhälle och utveckling
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Process Risk Kontrollmoment Kommer från
Att köra utan körkort innebär ett lagbrott, olovlig 
körning. Att köra bil utan kompetens kan innebära 
ökad risk för trafikolyckor.

Tidredovisning Bristande och eftersläpande tidredovisning i projekt
Bakomliggande orsaker
Oprioriterat av chefer/handläggare.
Bristande kunskap om varför tidredovisning i projekt 
görs.
Bristande kunskap om hur tidredovisning i projekt går 
till.
Bristande information till samtliga projektmedlemmar.

Konsekvensbeskrivning
Kostnadskontroll i projekt försvåras 
Bristande beslutsunderlag i projektstyrningen
Felaktig fakturering av kostnader
Felaktig kalkylering i plankostnadsavtal mm

Rutiner och arbetssätt för tidredovisning
Beskrivning av kontrollmomentet
Det finns rutinbeskrivning för tidredovisning samt plan 
för introduktion av nya medarbetare. Det erbjuds stöd i 
praktisk hantering i Unit4 där tidredovisning sker. Det 
sker även regelbunden uppföljning av tidredovisningen 
både avseende att den sker i rätt tid och hur den 
förhåller sig till resursplanering/budget.

Samhälle och utveckling

Kemikaliehantering Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i 
kommunens lokaler.
Bakomliggande orsaker
Rutinerade hantverkare som underskattar riskerna och 
inte följer föreskrifterna i arbetsorder.

Konsekvensbeskrivning
Svåra personskador/dödsfall

Skriftlig arbetsorder till entreprenör.
Beskrivning av kontrollmomentet
Skriftlig arbetsorder ska innehålla arbetsmomentets 
risker och förutsättningar samt ska skrivas på av 
entreprenören innan arbetet startas.

Samhälle och utveckling

3.3 Styrning och ledning
Process Risk Kontrollmoment Kommer från

Projektmodellen Avtal undertecknas i felaktig instans som inte har 
erforderligt mandat enligt gällande delegationsordning.
Bakomliggande orsaker
Kunskaps- och tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Avtal saknar juridisk giltighet
Tidsförluster
Skadestånd

Delegationsordning samt rutin för tollgate-beslut
Beskrivning av kontrollmomentet
Styrgrupper inom Portfölj Tillväxt kvalitetssäkrar innan 
Tollgate-beslut att delegationsordning efterföljs i 
projekt. 
När Tollgate-beslut fattas tilldelas projektledaren 
mandat (inom gällande investeringsram) att initiera 
upphandling av projektering, entreprenad samt 
undertecknade av avtal.

Samhälle och utveckling
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4 Riskanalys
Kritisk

Medium
Låg

4

3

2
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t

1

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Sannolik Allvarlig
3 Möjlig Kännbar
2 Mindre sannolik Lindrig
1 Osannolik Försumbar

Kritisk Medium Totalt: 6

4 6

1 3 5

2

5 1
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Område Process Risk S A Risk-värde

Ekonomi Momshantering fastighet Felaktig momshantering 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Intelligent samordning Omständigheter i
projekten
uppmärksammas inte i
styrgrupperna.

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

Körkortsbehörighet Risk för olovlig bilkörning
och olyckor

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Tidredovisning Bristande och
eftersläpande
tidredovisning i projekt

4. Sannolik 3. Kännbar 12

Verksamhet

Kemikaliehantering Rutin följs ej av extern
entreprenör som arbetar i
kommunens lokaler.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Styrning och ledning Projektmodellen Avtal undertecknas i
felaktig instans som inte
har erforderligt mandat
enligt gällande
delegationsordning.

4. Sannolik 3. Kännbar 12
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5 Granskning

Kommentar till föreslagna granskningar

Punkt 5.2.1 Intelligent samordning granskades under 2022 och genererade en åtgärd, se Åtgärder nedan. Ingen granskning görs under 2023. 
Punkt 5.3.1 Projektmodellen granskades under 2022 och genererade både förnyad granskning och två åtgärder.

5.1 Ekonomi

5.1.1 Momshantering fastighet

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Felaktig momshantering
Riskvärde
9

Avstämning mot momslista fastighetsobjekt Beskrivning 
av kontrollmomentet
När faktura inkommer stämmer fastighetsskötare av mot 
momslista fastighetsobjekt för att säkerställa vilken 
procentsats av ingående moms vi kan dra av. Lathund i 
excel för momsavdrag finns.

Granskning av avdragen moms faktura
Metod
Stickprov av 20 fakturor. Säkerställ att rätt moms är 
avdragen. För godkänt krävs att fakturorna inte innehåller 
några väsentliga avvikelser. 

Susanne Levin 
2023-09-30

5.2 Verksamhet

5.2.1 Intelligent samordning

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Omständigheter i projekten 
uppmärksammas inte i 
styrgrupperna.
Riskvärde
6

Månadsuppföljning till styrgrupp Beskrivning av 
kontrollmomentet
Månadsuppföljningen innehåller en gemensam mall för 
styrgruppen som är framtagen av portföljledare och 
investeringssamordnare tillsammans med sponsorerna. 
Innehåller checklista med statusbedömning (grön, gul röd) 
med kommentar avseende ekonomi, leverans och tidplan.
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5.2.2 Körkortsbehörighet

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Risk för olovlig bilkörning och 
olyckor
Riskvärde
12

Körkortskontroll Beskrivning av kontrollmomentet
Körkortskontroll genomförs två gånger årligen, i början av 
året och efter sommaren på enheterna Fritid drift, 
entreprenad och VA-drift. Kontrollen gäller de personer som 
använder bil i tjänsten. Genomförd kontroll dokumenteras 
med namn och datum, samt underskrift av enhetschef.

Granskning av körkortskontroll
Metod
Granskning att två körkortskontroller genomförts under året 
och dokumenterats. Dokumentationen ska innehålla namn, 
datum och underskrift av enhetschef. För godkänt krävs 
100% genomförda kontroller av personal som är i tjänst vid 
granskningstillfälle och som använder bil i tjänsten. 

Jan Eklund 
2023-12-31

5.2.3 Tidredovisning

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Kännedom om tidredovisning i projekt
Metod
Finns rutinbeskrivning och känner alla som tidsredovisar till 
den? Fråga 10 medarbetare, inom olika enheter, som 
medverkar i projekt. För godkänt krävs att 80% har en god 
kännedom. 

Anna Hedlin 
2023-09-30

Bristande och eftersläpande 
tidredovisning i projekt
Riskvärde
12

Rutiner och arbetssätt för tidredovisning Beskrivning av 
kontrollmomentet
Det finns rutinbeskrivning för tidredovisning samt plan för 
introduktion av nya medarbetare. Det erbjuds stöd i praktisk 
hantering i Unit4 där tidredovisning sker. Det sker även 
regelbunden uppföljning av tidredovisningen både 
avseende att den sker i rätt tid och hur den förhåller sig till 
resursplanering/budget. Granskning av tidredovisning i projekt

Metod
Granska tidredovisningen i två projekt bl a utifrån 
kostnadsfördelningen över projektets livslängd. För godkänt 
krävs mindre än 10% avvikelse. 

Anna Hedlin 
2023-08-31

5.2.4 Kemikaliehantering

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Rutin följs ej av extern 
entreprenör som arbetar i 
kommunens lokaler.

Skriftlig arbetsorder till entreprenör. Beskrivning av 
kontrollmomentet
Skriftlig arbetsorder ska innehålla arbetsmomentets risker 

Genomför platsbesök vid entreprenadarbeten och 
kontrollera att arbetsorder följs.
Metod

Jan Eklund 
2023-09-30
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Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Riskvärde
12

och förutsättningar samt ska skrivas på av entreprenören 
innan arbetet startas.

Platsbesök när entreprenör gör arbete i de lokalerna som 
har kemikalier. Genomförs av enhetschef eller teknisk 
förvaltare under två tillfällen under ett år för att säkerställa 
att rutinen följs. Året räknas från oktober till och med 
september. Finns skriftlig arbetsorder? Följer entreprenörer 
kraven i arbetsordern? 

5.3 Styrning och ledning

5.3.1 Projektmodellen

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Avtal undertecknas i felaktig 
instans som inte har erforderligt 
mandat enligt gällande 
delegationsordning.
Riskvärde
12

Delegationsordning samt rutin för tollgate-beslut 
Beskrivning av kontrollmomentet
Styrgrupper inom Portfölj Tillväxt kvalitetssäkrar innan 
Tollgate-beslut att delegationsordning efterföljs i projekt. 
När Tollgate-beslut fattas tilldelas projektledaren mandat 
(inom gällande investeringsram) att initiera upphandling av 
projektering, entreprenad samt undertecknade av avtal.

Har beslut fattats enligt gällande delegationsordning eller 
startbeslut i KF?
Metod
10 beslut väljs ut genom stickprov. Har rätt person skrivit 
under avtalet? Görs rätt hänvisning till delegation eller 
startbeslut? 

Amanda Staf 
2023-09-30
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6 Åtgärder

6.1 Verksamhet

6.1.1 Intelligent samordning

Risk Kontrollmoment Granskning

Omständigheter i projekten uppmärksammas inte i
styrgrupperna.

Månadsuppföljning till styrgrupp

6.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Upprätta gemensam struktur för arkivering av
månadsrapporter i styrgrupperna

Beskrivning av åtgärd
För att göra projekten spårbara krävs en bra struktur där alla befintliga månadsrapporter finns
tillgängliga. All månadsrapportering ska finnas enkelt tillgänglig för granskning.

Önskad effekt
Bättre struktur och spårbarhet.

2023-06-01
Amanda Staf

6.2 Styrning och ledning

6.2.1 Projektmodellen

Risk Kontrollmoment Granskning

Avtal undertecknas i felaktig instans som inte har
erforderligt mandat enligt gällande delegationsordning.

Delegationsordning samt rutin för tollgate-beslut
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6.2.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Revidera delegeringsordning punkt B26 och B27 Beskrivning av åtgärd
Revidera delegeringsordning punkt B26 och B27. Det behövs göras i samarbete med kansliet
och kommunjurister.

2023-06-01
Anders Holm

Höja kunskapen om delegationsordning samt
fördjupad kontroll av hänvisning vid tilldelningsbeslut

Beskrivning av åtgärd
Höja kunskapen om delegationsordning samt fördjupad kontroll av hänvisning i tilldelningsbeslut.

2023-06-01
Anders Holm
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7 Rapportering
Resultatet av arbete enligt intern kontrollplanen redovisas i en intern kontrollrapport. Rapporten ska redovisas till ansvarig nämnd under december 
månad.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarens bästa för ögonen.
Intern kontroll bidrar till att

 verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
 informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
 verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. En riskbedömning ska genomföras inom respektive sektor, staben och andra funktioner inom 
verksamheten. Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka åtgärder som vidtas eller ska införas för att för att minska risken. Att 
varje år granska samtliga rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför prioriteras vissa kontrollmoment 
och väljs ut genom en riskanalys.
Analysen innebär att värdera sannolikheten för att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar 
de ekonomiska, politiska, mänskliga eller verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.
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3 Utvalda områden, processer, identifierade risker och kontrollmoment

Kommentar

Utöver Intern kontroll har sektorn lagstadgade kvalitetsledningssystem för delar av verksamheten (vård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS). 
Genom kvalitetsledningssystemet för SOSFS 2011:9 säkerställer förvaltningen systematiskt och fortlöpande verksamhetens kvalitet, eventuella 
avvikelser och utveckling i detalj. Därför hanterar sektorn enbart områden av övergripande karaktär i riskanalyser för intern kontroll.

3.1 Verksamhet
Process Risk Kontrollmoment Kommer från

Kvalitetsledningssystemet Kvalitetssystemet synliggör inte kvalitetsbrister.
Konsekvensbeskrivning
Kvalitetsparagraferna i SoL, och LSS samt god kvalitet 
enligt HSL uppnås ej

Utbildning och dokumentation tillgänglig för rätt 
personer
Beskrivning av kontrollmomentet
Information till nya chefer, Processbeskrivning, rutin 
och dokumentsamling på intranätet, 
författningssamlingen (SOSFS 2011:9

Trygghet och stöd
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4 Riskanalys
Kritisk

Medium
Låg

4

3

2

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Sannolik Allvarlig
3 Möjlig Kännbar
2 Mindre sannolik Lindrig
1 Osannolik Försumbar

Kritisk Totalt: 1

1

1
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Område Process Risk S A Risk-värde

Verksamhet Kvalitetsledningssystemet Kvalitetssystemet
synliggör inte
kvalitetsbrister.

3. Möjlig 3. Kännbar 9
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5 Granskning

Kommentar till föreslagna granskningar

5.1 Verksamhet

5.1.1 Kvalitetsledningssystemet

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Kvalitetssystemet synliggör inte 
kvalitetsbrister.
Riskvärde
9

Utbildning och dokumentation tillgänglig för rätt personer 
Beskrivning av kontrollmomentet
Information till nya chefer, Processbeskrivning, rutin och 
dokumentsamling på intranätet, författningssamlingen 
(SOSFS 2011:9

Är kvalitetsledningssystemet känt och uppdaterat
Metod
Genomgång av dokument kopplade till 
kvalitetsledningssystemet. Gör ett slumpmässigt urval av 20 
dokument - kontrollera om det är senaste versionen.
Intervjua 10 slumpmässigt utvalda chefer inom ToS som 
arbetar inom den lagstiftning som SOSFS 2011:9 omfattar. 
Känner du till författningssamlingen? Är 
processbeskrivningar och rutinsamling på intranätet kända i 
din verksamhet.
För godkänt krävs 100% godkända svar.
Är rutiner uppdaterade i kvalitetssystemet, Är informationen 
på intranätet känt och tillgänglig hos alla chefer.

Allmän beskrivning
Är rutiner uppdaterade i kvalitetssystemet, Är informationen 
på intranätet känt och tillgänglig hos alla chefer.
 

Fredrik Skreberg 
2023-06-30
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6 Åtgärder

Kommentar till föreslagna åtgärder

Sektorn har inga föreslagna åtgärder.
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7 Rapportering
Resultatet av arbete enligt intern kontrollplanen redovisas i en intern kontrollrapport. Rapporten ska redovisas till ansvarig nämnd under december 
månad.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna bedrivs effektivt och säkert med medborgarens bästa för ögonen.
Intern kontroll bidrar till att

 verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
 informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
 verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. En riskbedömning ska genomföras inom respektive sektor, staben och andra funktioner inom 
verksamheten. Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka åtgärder som vidtas eller ska införas för att för att minska risken. Att 
varje år granska samtliga rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför prioriteras vissa kontrollmoment 
och väljs ut genom en riskanalys.
Analysen innebär att värdera sannolikheten för att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar 
de ekonomiska, politiska, mänskliga eller verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.



212/22 Intern kontrollplan 2023 - KS2022/2294-1 Intern kontrollplan 2023 : Intern kontrollplan 2023 (Bildning och larand

Bildning och lärande, Intern kontrollplan 2023 5(11)

3 Utvalda områden, processer, identifierade risker och kontrollmoment

Kommentar

Utöver Intern kontroll har sektorn lagstadgat kvalitetsledningssystem för skolan genom skolans kvalitetsarbete.  Genom kvalitetsledningssystemet 
SKA/Move säkerställer förvaltningen systematiskt och fortlöpande verksamhetens kvalitet, eventuella avvikelser och utveckling i detalj. Därför 
hanterar sektorn enbart områden av övergripande karaktär i riskanalyser för intern kontroll

3.1 HR
Process Risk Kontrollmoment Kommer från

Utbetalning av lön Personalen anmäler i vissa fall inte sjukfrånvaro.
Bakomliggande orsaker
Personalen har inte alltid kunskap om systemet där 
anmälan görs eller aktuella lösenord. I vissa fall 
anmäls inte frånvaron till chefen, utan läraren hanterar 
inställda lektioner direkt med en kollega.

Konsekvensbeskrivning
Eleverna kan i vissa fall riskera att inte få sin 
garanterade undervisningstid. Chefer kan få svårighet 
att identifiera personal som behöver stöd. Kan även 
skapa problem för chefens säkerhetsansvar.

Personalhandbok och arbetsrättslig lagstiftning
Beskrivning av kontrollmomentet
Kommunens personalhandbok beskriver de rutiner 
som finns kring anmälan av sjukfrånvaro. Utöver detta 
finns även arbetsrättslig lagstiftning. Arbetsrättslig 
lagstiftning reglerar arbetstid, sjukledighet med mera.

Bildning och lärande

3.2 IT
Process Risk Kontrollmoment Kommer från

Informationssäkerhet och 
förvaltning av IT-system

Rutiner för skyddad identitet saknas för vissa 
verksamheter.
Bakomliggande orsaker
Frågan om skyddad identitet har inte varit 
verksamhetsövergripande, utan enbart lyfts av 
respektive verksamhet. Det behövs tas fram rutiner för 
de verksamheter som i dagsläget inte omfattas av 
rutiner.

Offentlighets- och sekretesslagen och GDPR
Beskrivning av kontrollmomentet
Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka 
uppgifter som omfattas av sekretess. 
Dataskyddsförordningen reglerar grundläggande 
principer för behandling av personuppgifter och vilken 
skyldighet som finns att informera de registrerade om 
man hanterar deras personuppgifter.

Bildning och lärande
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Process Risk Kontrollmoment Kommer från
Konsekvensbeskrivning
Skyddade uppgifter riskerar att röjas om det saknas 
rutiner för vissa verksamheter.

Informationsdelning - risk att känsliga personuppgifter 
delas via e-post.
Bakomliggande orsaker
Många personuppgifter hanteras dagligen. Sektorn har 
tillgång till ett system för säker e-post, men det 
används inte i tillräcklig utsträckning. Det finns inte 
alltid tillräcklig kunskap i verksamheten om vilka 
uppgifter som kan skickas via e-post och inte.

Konsekvensbeskrivning
Konsekvensen kan bli att känsliga personuppgifter röjs 
samt att OSL och GDPR riskerar att inte följas.

Offentlighets- och sekretesslagslagen och GDPR
Beskrivning av kontrollmomentet
Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka 
uppgifter som omfattas av sekretess. 
Dataskyddsförordningen reglerar grundläggande 
principer för behandling av personuppgifter och vilken 
skyldighet som finns att informera de registrerade om 
man hanterar deras personuppgifter.

Bildning och lärande

3.3 Verksamhet
Process Risk Kontrollmoment Kommer från

Fastighetsfrågor Tillräckligt många ärenden inom skolan anmäls inte till 
Fastighet.
Bakomliggande orsaker
Det saknas tillräcklig kunskap hos skolpersonalen om i 
vilka system som brister ska anmälas till Fastighet och 
om vikten att samtliga brister anmäls.

Konsekvensbeskrivning
Konsekvensen kan bli arbetsmiljöproblem av olika 
allvarlighetsgrad.

Arbetsmiljölagen med tillhörande förordningar
Beskrivning av kontrollmomentet
Arbetsmiljölagstiftningen anger krav för den fysiska 
arbetsmiljön. Det är därför viktigt att anmälningar görs 
för att kunna garantera en arbetsmiljö som uppfyller 
lagstiftningens krav.

Bildning och lärande
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4 Riskanalys
Kritisk

Medium
Låg

4

3

2

Sa
nn
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ik
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t

1

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Sannolik Allvarlig
3 Möjlig Kännbar
2 Mindre sannolik Lindrig
1 Osannolik Försumbar

Kritisk Totalt: 4

4 3

1 2

4
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Område Process Risk S A Risk-värde

HR Utbetalning av lön Personalen anmäler i
vissa fall inte sjukfrånvaro.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Rutiner för skyddad
identitet saknas för vissa
verksamheter.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12IT Informationssäkerhet och
förvaltning av IT-system

Informationsdelning - risk
att känsliga
personuppgifter delas via
e-post.

4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Verksamhet Fastighetsfrågor Tillräckligt många ärenden
inom skolan anmäls inte till
Fastighet.

4. Sannolik 3. Kännbar 12
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5 Granskning

5.1 HR

5.1.1 Utbetalning av lön

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Personalen anmäler i vissa fall 
inte sjukfrånvaro.
Riskvärde
9

Personalhandbok och arbetsrättslig lagstiftning 
Beskrivning av kontrollmomentet
Kommunens personalhandbok beskriver de rutiner som 
finns kring anmälan av sjukfrånvaro. Utöver detta finns 
även arbetsrättslig lagstiftning. Arbetsrättslig lagstiftning 
reglerar arbetstid, sjukledighet med mera.

Information till chefer och personal
Metod
Kontrollen sker genom stickprov. För att kontrollmomentet 
ska vara godkänt ska information om vikten av att anmäla 
sjukfrånvaro ha getts av samtliga chefer inom sektorn till sin 
personal. .

 

Niklas Delander 
2023-09-30

5.2 IT

5.2.1 Informationssäkerhet och förvaltning av IT-system

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Rutiner för skyddad identitet 
saknas för vissa verksamheter.
Riskvärde
12

Offentlighets- och sekretesslagen och GDPR Beskrivning 
av kontrollmomentet
Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka uppgifter 
som omfattas av sekretess. Dataskyddsförordningen 
reglerar grundläggande principer för behandling av 
personuppgifter och vilken skyldighet som finns att 
informera de registrerade om man hanterar deras 
personuppgifter.

Rutiner för skyddad identitet
Metod
Granskning att det finns rutiner för skyddad identitet på 
samtliga verksamheter. För att kontrollmomentet ska vara 
uppfyllt ska det finnas rutiner för skyddad identitet för 
samtliga verksamheter.

 

Niklas Delander 
2023-09-30

Informationsdelning - risk att 
känsliga personuppgifter delas 
via e-post.

Offentlighets- och sekretesslagslagen och GDPR 
Beskrivning av kontrollmomentet
Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka uppgifter 

Rutin information till chefer och personal
Metod
Granskningen innebär kontroll att det finns rutiner för 

Niklas Delander 
2023-09-30
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Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Riskvärde
16

som omfattas av sekretess. Dataskyddsförordningen 
reglerar grundläggande principer för behandling av 
personuppgifter och vilken skyldighet som finns att 
informera de registrerade om man hanterar deras 
personuppgifter.

informationsdelning för samtliga verksamheter. För att 
kontrollmomentet ska vara uppfyllt ska det finnas rutiner för 
informationsdelning för samtliga verksamheter.

 

5.3 Verksamhet

5.3.1 Fastighetsfrågor

Risk Kontrollmoment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Tillräckligt många ärenden inom 
skolan anmäls inte till Fastighet.
Riskvärde
12

Arbetsmiljölagen med tillhörande förordningar Beskrivning 
av kontrollmomentet
Arbetsmiljölagstiftningen anger krav för den fysiska 
arbetsmiljön. Det är därför viktigt att anmälningar görs för 
att kunna garantera en arbetsmiljö som uppfyller 
lagstiftningens krav.

Information till chefer och personal
Metod
Kontrollen sker genom stickprov. För att kontrollmomentet 
ska anses vara godkänt ska information om vikten av att 
anmäla ärenden till Fastighet ha getts av samtliga chefer 
inom sektorn till sin personal.

 

Niklas Delander 
2023-09-30
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6 Rapportering
Resultatet av arbete enligt intern kontrollplanen redovisas i en intern kontrollrapport. Rapporten ska redovisas till ansvarig nämnd under december 
månad.
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Budget 2023 - Sektorernas verksamhetsplaner (Dnr KS2022/1866-
5)

Sammanfattning

I föreliggande dokument redovisas sektorernas verksamhetsplaner för 2023. Dokumenten
innehåller sektorernas verksamhetsplanering tillsammans med ekonomisk ram och har sin
utgångspunkt i Förvaltningens verksamhetsplan 2023 (KS2022/1571-1)

Kommunstyrelsen föreslås anteckna sektorplanerna för 2023

Juridisk bedömning

Förvaltningens verksamhetsplan och sektorernas verksamhetsplaner är upprättade i enlighet med
kapitel 11 ekonomisk förvaltning i kommunallagen.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kommunstyrelsen har fattat beslut om den nya majoritetens programförklaring ”Kungälv 2030” för
den kommande mandatperioden. Det är majoritetens instruktion om strategiska och finansiella mål,
resultatmål och uppdrag till kommunstyrelsen. Förvaltningens verksamhetsplan, tillsammans med
tillhörande dokument och bilagor, beskriver hur förvaltningen inom givna verksamhetsmässiga och
ekonomiska ramar planerar att styra och leda, genomföra och följa upp de av kommunstyrelsen
givna förutsättningarna 2023. Sektorernas verksamhetsplaner innehåller respektive sektors
styrning, planering, genomförande, ekonomiska ram, arbetssätt etc för samma period.

Bedömning
Avgörande för genomförande av verksamhetsplanerna är en tät uppföljning av mål, uppdrag,
volymförändringar och sektorernas ekonomi. Resultatmål och uppdrag följs upp i tertialrapporter
och bokslut medan ekonomin följs upp enligt särskild ordning och rapporteras till kommunstyrelsen.
Facklig samverkan av sektorplanerna har genomförts.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunstyrelsens resultatmål utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål. Sektorerna har
åtagit sig de sektormål som är relevanta för sektorn. Dessutom tillkommer uppdrag från
kommunstyrelsen och fullmäktiges beredningar.

Verksamhetsplanerna beskriver hur respektive sektor kommer att arbeta för att uppnå målen och
uppdragen utifrån de ekonomiska ramar som tilldelats.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Syfte och mål för kommunal verksamhet kan i stor utsträckning kopplas mot målen enligt agenda 
2030. Det gäller också i Kungälv.

I sektorplanerna beskrivs hur sektorernas verksamhet ska genomföras enligt lagar, förordningar, 
styrdokument och de mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har formulerat inom 
ramen för de ekonomiska resurserna som tilldelats.

I samband med bokslut förs en uppföljning av Agenda 2030 målen ur ett Kungälvs 
kommunperspektiv som utgår från förvaltningens verksamhetsplan och sektorernas sektorplaner. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Sektorplanerna tar sin utgångspunkt i Förvaltningens verksamhetsplan 2023 som i sin tur utgår från 
majoritetens programförklaring - Kungälv 2030.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
De politiska målen formuleras ur ett medborgarperspektiv. Sektorplanerna är en del i styrningen av 
sektorernas verksamhet, beskriver dess målsättningar, uppdrag och prioriteringar samt de 
ekonomiska ramarna. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Risk- och konsekvensanalyser av eventuella organisatoriska eller andra förändringar som påverkar 
verksamheterna och dess medarbetare, ska vid varje tillfälle genomföras vid respektive arbetsplats 
och samverkas enligt samverkansavtalet

Ekonomisk bedömning
I sektorernas verksamhetsplaner redovisas sektorns ekonomiska ram. Åtagandet i sektorplanerna 
ligger inom ram. Ingen separat ekonomiska bedömning är gjord vid sidan om föreslagna 
sektorplaner.

Förslag till beslut
1. Sektorernas verksamhetsplaner för 2023 antecknas till protokollet 

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: sektorchefer

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten
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1 Sektorns verksamhet 

1.1 Verksamhetsidé 

Sektor Samhälle och utveckling gör det attraktivt att bo i, arbeta i och besöka Kungälv. Vi ger 

en god service, en rättvis och rättssäker myndighetsutövning till invånarna och näringslivet, 

hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för kommunens alla verksamheter 

genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider. Vi skapar också 

förutsättningar för ett aktivt fritids- och föreningsliv. 

Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den 

fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och 

kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen. 

Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet. 

1.2 Styrande dokument av särskild betydelse 

Kommunala styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt? 

Ledning och styrning i 
Kungälvs kommun, riktlinjer 

Beskriver ansvarsroller vid styrning och ledning 
för olika sektorer och bolag i kommunen. 

Sektorns och sektorchefens 
roll och ansvar för styrning 
och ledning. 

Styrning och ledning 
avprogram, projekt och 
uppdrag 

Beskriver process och ansvar för styrning och 
ledning av program, projekt och uppdrag. 

Ansvarsfördelning, rutiner för 
genomförande, 

Arbetsgivarpolicy för 
Kungälvs kommun 

Beskriver arbetsgivarens åtaganden. Det övergripande syftet för 
medarbetare och 
ledare/chefer i Kungälvs 
kommun är att tillhandahålla 
välfärd, service och tjänster 
av hög kvalitet till 
kommunens medborgare, 
brukare, föreningar och 
näringsliv. 

Kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

Beskriver vilka beslut som är delegerade till 
sektorn, och till vilken nivå/befattning. 

Avsnitt D, samhällsbyggnad 

Lagar och förordningar ur 
delegeringsordningen som 
gäller för SoU 

Beskrivning/kommentar Berörda verksamheter 

Anläggningslagen 
(1973:1149) 

Anläggningslagen reglerar bestämmelser som 
rör gemensamhetsanläggningar. Bland annat 
anges villkor för att en 
gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas. 

Planering och myndighet, 
Teknik 

Avfallsförordningen 
(2011:927) 

Denna förordning innehåller bestämmelser om 
avfall, avfallets hantering och 
avfallsförebyggande åtgärder. 

Teknik 

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

Fastighetsbildningslagen reglerar bland annat 
hur och undervilka omständigheter indelningen 
av marken i fastigheter fårförändras och hur 
marken får byta ägare. 

Planering och myndighet, 
Teknik 

Fastighetstaxeringslag 
(1979:1152) 

Vid fastighetstaxering ska beslut fattas om 
fastigheternas skatte- och 
avgiftspliktsförhållanden och indelning i 
taxeringsenheter. 

Planering och myndighet 

Förordning om Förordningen reglerar tillstånd om Teknik 
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Kommunala styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt? 

vattenverksamhet 
(1998:1388) 

vattenverksamhet och markavvattning. 

Förordning om 
producentansvar för 
returpapper (2018:1463) 

Syftet med denna förordning är att 1. 
producenter ska tillhandahålla eller ansluta sig 
till ett insamlingssystem som tar operativt och 
finansiellt ansvar för att samla in och behandla 
retur-papper, 2. returpapperet ska tas om hand 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, 
och 3. nå det materialåtervinningsmål som 
anges i 10 §. 

Teknik 

Förordning om 
producentansvar för 
förpackningar (2018:1462) 

Syftet med denna förordning är att 1. minska 
mängden förpackningsavfall genom att 
förpackningar a) framställs på ett sådant sätt 
att deras volym och vikt begränsas till den nivå 
som krävs för att upprätthålla en god 
säkerhets- och hygiennivå, b) endast används 
när det är nödvändigt, och c) återanvänds, 2. 
begränsa skadligheten för miljön av material 
och ämnen i förpackningar, 3. producenterna 
ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett 
insamlingssystem som tar operativt och 
finansiellt ansvar för att samla in och behandla 
förpackningsavfall, 4. förpackningsavfall ska 
tas om hand på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt, och 5. nå 
materialåtervinningsmålen i 17-25 
§§.Förordning (2020:615). 

Teknik 

Jaktförordningen (1987:905) Förordningen reglerar jakttider, utsättning av 
vilt, skyddsjakt samt användningen av 
jaktmetoder, utrustning och hundar vid jakt. I 
förordningen regleras även vilka skyldigheter 
som skall iakttagas i samband med en 
trafikolycka. 

Planering och myndighet 

Jaktlagen (1987:259) Jaktlagen reglerar var, när och hur jakt får 
bedrivas. 

Planering och myndighet 

Jordabalken (1970:994) I Jordabalken finns bestämmelser om 
fastigheter, fastighetsgränser mm. 

Planering och myndighet, 
Teknik, Lokaler och 
anläggningar 

Ledningsrättslagen 
(1973:1144) 

Enligt denna lag kan den som för en ledning 
eller annan anordning vill utnyttja ett utrymme 
inom en fastighet få rätt till det (ledningsrätt). 

Planering och myndighet, 
Teknik 

Lag om riksfärdtjänst 
(1997:735) 

En kommun ska på de villkor som anges i 
denna lag lämna ersättning för reskostnader 
för personer som till följd av ett stort och 
varaktigt funktionshinder måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt. 

Teknik 

Lag om färdtjänst (1997:736) Denna lag gäller särskilt anordnade transporter 
för personer med funktionshinder (färdtjänst). 

Teknik 

Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling 

Denna lag gäller för upphandling som 
genomförs av en upphandlande myndighet 
(offentlig upphandling). Med upphandling 
avses de åtgärder som vidtas i syfte att 
anskaffa varor, tjänster eller 
byggentreprenader genom tilldelning av 
kontrakt. 

Alla verksamheter 

Lag med särskilda 
bestämmelser om 
vattenverksamhet 

Lagen innehåller bestämmelser för 
vattenverksamhet och vattenanläggningar, till 
exempel många regler för samfällda 

Planering och myndighet, 
Teknik 
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Kommunala styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt? 

(1998:812) vattenanläggningar och vattenanläggningar 
med flera delägare. 

Lag med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
(1998:814) 

Lagen innehåller bestämmelser om 
gaturenhållning, snöröjning, skyltning mm för 
att säkerställa god hälsa, framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 

Teknik 

Miljöbalken (1998:808) Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. 

Planering och myndighet, 
Teknik, Lokaler och 
anläggningar 

Miljöprövningsförordningen 
(2013:251 

Denna förordning innehåller bestämmelser om 
tillståndsplikt och anmälningsplikt för 
verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. 
miljöbalken. 

Teknik 

Ordningslagen (1993:1617) Ordningslagen innehåller särskilda föreskrifter 
om allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar samt föreskrifter om allmän 
ordning och säkerhet i övrigt dels vid 
sammankomster och tillställningar, på 
offentliga platser och vid vissa anläggningar 
och verksamheter, dels i viss kollektiv 
persontrafik. 

Teknik, Lokaler och 
anläggningar 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

I denna lag finns bestämmelser om 
planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 
hänsyn till den enskilda människans frihet, 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 

Planering och myndighet, 
Teknik, Lokaler och 
anläggningar 

Lag om flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:182) 
/Förordning om flyttning av 
fordon i vissa fall (1992:182) 

Lagen och förordningen behandlar rättigheter 
och skyldigheter för flytt av fordon som 
förhindrar verksamhet, är felparkerat eller utgör 
en olägenhet. 

Teknik 

Lag om kommunal 
parkeringsövervakning 
(1987:24) 

Med parkeringsövervakning avses i denna lag 
övervakning av efterlevnaden av sådana 
föreskrifter om parkering eller stannande av 
fordon som omfattas av ett förordnande enligt 
1 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. 

Teknik 

Lag om förvaltning av 
samfälligheter (1973:1150) 

En samfällighet består av mark, anläggningar, 
rättigheter med mera som gemensamt tillhör 
flera fastigheter. 

Planering och myndighet 

Skogsvårdslagen (1979:429) Lagen reglerar rättigheter och skyldigheter vid 
förvaltning av skog. Skogen är en nationell 
tillgång och en förnybar resurs som ska skötas 
så att den uthålligt ger en god avkastning 
samtidigt som den biologiska mångfalden 
behålls. 

Teknik 

Trafikförordning (1998:1276) Trafikförordningen innehåller bestämmelser för 
trafik på väg och i terräng, samt 
ansvarsfördelningen mellan kommuner och 
statliga myndigheter 

Teknik 
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Kommunala styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt? 

Lag om 
äganderättsutredningar och 
legalisering (1971:1037) 

I lagen finns bestämmelser om när 
äganderättsutredningar får göras gällande fast 
egendom. 

Planering och myndighet 

Övriga lagar och 
förordningar som styr SoU 

Beskrivning/kommentar Berörda verksamheter 

Kommunallagen (2017:725) Syftet med kommunallagen är att reglera 
kommuners och regioners självstyre. 

Alla verksamheter 

Livsmedelslagen (2006:804) Denna lag syftar till att säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och för 
konsumenternas intressen när det gäller 
livsmedel. 

Teknik, Service 

Dricksvattenföreskrifterna 
(SLVFS 2001:30) 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser för 
hantering och distribution av dricksvatten. 

Teknik 

Förvaltningslagen 
(2017:900) 

Lagens syfte är att människor som är föremål 
för myndighetsutövning ska behandlas rättvist 
och demokratiskt. Lagen garanterar enskilda 
individers rättssäkerhet i kontakten med 
myndigheterna, något som även anses 
involvera snabb och serviceinriktad 
handläggning, information under 
handläggningstiden, och att individerna förstår 
beslutet, anledningen till beslutet och att de har 
rätt att överklaga. 

Lokaler och anläggningar 

Lag om allmänna 
vattentjänster (2006:412) 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att 
säkerställa att vattenförsörjning och avlopp 
ordnas i ett större sammanhang, om det 
behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. 

Teknik 

Elsäkerhetslagen (2016:732) Denna lag syftar till att främja hög elsäkerhet 
och minska risker för att el orsakar 
personskada eller sakskada. 

Teknik, Lokaler och 
anläggningar 

Skollagen (2010:800) Skollagen styr det som gäller skolväsendet. I 
sektorn gäller det framförallt 
måltidsverksamheten. 

Service 

Lag om kollektivtrafik 
(2010:1065) 

I denna lag finns bestämmelser om 
kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg 
och med tunnelbana. 

Teknik 

Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela 
landet bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de 
lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor. 

Lokaler och anläggningar 

Väglagen (1971:948) I Väglagen finns bestämmelser som reglerar 
allmänna vägars byggande, vägrätt, drift, 
säkerhet, förvaltning och indragning med mera 

Teknik 

Dataskyddsförordningen 
GDPR 

Dataskyddsförordningen är en europeisk 
förordning som reglerar behandlingen av 
personuppgifter och det fria flödet av sådana 
uppgifter inom Europeiska unionen. 

Alla verksamheter 
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1.3 Politisk vision, värderingar, mål och uppdrag som direkt 

påverkar verksamheten 

Vision och värderingar Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss? 

Politisk vision Politisk Vision 2040 Punkt 8, Framtid och utveckling: Kungälv har en 
tydlig miljöprofil och strävar efter ett långsiktigt 
hållbart samhälle innehållande de tre 
dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 
Det innebär ett samhälle där levnadsvillkor och 
resursanvändning möter mänskliga behov utan att 
äventyra hållbarheten. Kungälv präglas av den lilla 
stadens miljö, den stora stadens möjligheter och av 
kraften i att ingå i en tillväxtregion. Kungälv är en 
kommun med en levande skärgård och landsbygd. 
Att bygga attraktiva, tillgängliga och kreativa miljöer 
för boende och besökare lockar människor 
tillkommunen. Effektiva kommunikationer gör det 
enkelt att arbeta, leva och besöka Kungälv. Ett 
positivt klimat för entreprenörskap och 
nyföretagande bidrar till ett dynamiskt och varierat 
näringsliv. Kungälvs utveckling beror i hög grad på 
utvecklingskraften hos näringslivet i kommunen. 

Värderingar i Kungälvs 
kommun, policy 

Beskriver chefens och 
medarbetarens roll och 
vad/hur vi ska uppnå goda 
resultat. 

Helheten 

  

 

 

  

Politiska målområden Beskrivning/kommentarer 
Vad är särskilt Viktigt för 
oss? 

Attraktivt att vara 
anställd i Kungälvs 
kommun 

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete 
för kommunen och möta medborgarna med ett 
gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra 
viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till 
utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig 
utveckling utifrån kompetens och erfarenhet 

Kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning. 

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

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av 
jämförbara kommuner avseende verksamhetens 
kvalitet och hushållning. Målsättningen är en årlig 
förbättring på 2 % inom kommunens verksamheter i 
förhållande till föregående år. Verksamhetens 
kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, 
handläggningstider och inom lagarnas gränser. 

Använda och lita på 
medarbetares kompetens 
och förmåga att utveckla 
verksamheten. Sektorn har 
många unika uppdrag som 
också tillsammans bidrar till 
de större processerna. 
Samarbete och nytänkande 
är viktiga framgångsfaktorer. 

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

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt 
arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett 
helhetsansvar för varje individ. Det främjande och 
förebyggande arbetet ska syfta till att förankra 
respekten för alla människors lika värde samt att 
bidra till en skolmiljö där alla barn och elever 
känner sig trygga och utvecklas 

Sektorn har ett viktigt 
uppdrag att tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler och 
anläggningar för 
skolverksamhet och 
idrottsverksamhet. Vi 
ansvarar för att förvalta 
barns och elevers skol- och 
idrottslokaler på bästa sätt. 
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Politiska målområden Beskrivning/kommentarer 
Vad är särskilt Viktigt för 
oss? 

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

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och 
fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.Målet 
omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt 
fokus på personer med funktionsvariation 

Förbättra den fysiska 
tillgängligheten till våra 
anläggningar, såväl 
inomhusanläggningar som 
friluftsområden. Skapa 
förutsättningar för ett aktivt 
föreningsliv. 

Förbättrat 
näringslivsklimat 

Förvaltningens näringslivskontakter ska 
kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet 
och tillgänglighet. Trygghetsskapande åtgärder i 
samhället förbättrar förutsättningarna för ett gott 
näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från 
lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta. 

En effektiv och rättssäker 
myndighetsutövning och att 
skapa förutsättningar för 
företag att etablera sig är 
viktiga uppdrag inom 
sektorn. 

Kortare 
handläggningstider med 
bibehållen rättssäkerhet 

Handläggningstider av kommunens 
myndighetsutövning och service ska inte överstiga 
lagstadgade maxtider. 

Rättssäker handledning och 
effektiva processer. 
Digitalisering är en viktigt 
åtgärd för att effektivisera 
våra processer 

Planeringsberedskap 
ska finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och 
handel 

Förvaltningen skall ha god framförhållning när det 
gäller strategisk planering av 
bostäder,verksamhetsmark och handel med fokus 
på kommunens kärnverksamheter och dess behov. 

Arbeta långsiktigt och 
kontinuerligt med planering 
och analys i hela processen 
från markfrågor och 
detaljplaneprocessen till 
färdigt bygglov 

Minskade utsläpp i luft 
och vattendrag och 
minskat klimatavtryck 

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, 
enskilda avlopp och av mikroplaster. När det gäller 
utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och 
spillvatten samt ytavrinning beaktas. 
Energieffektivisering och utbyte till förnybara 
bränslen ska genomföras successivt både internt i 
kommunförvaltningen och externt i den geografiska 
kommunen. 

Elektrifiering, 
laddinfrastruktur, fossilfri 
energi, energieffektivisering, 
VA-utbyggnad mm. 

Ökad kollektiv 
jobbpendling 

Planera och genomföra åtgärder i syfte att fler 
människor både på landsbygd och i stad väljer 
kollektiva former för att ta sig till och från 
arbetsplatsen. 

Skapa förutsättningar för 
kollektiv pendling. 
Pendelparkeringar, 
byggnation i 
kollektivtrafiknära lägen. 

Robusta kommunala 
funktioner 

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer 
för kommunala verksamheters 
krisberedskap.Kommunerna är ansvariga för 
verksamhet som måste fungera även under kriser, 
exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, 
fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna 
ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik 
som även det måste fungera.Vid 
samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar 
samtidigt:- Leda och se till att den egen verksamhet 
kan genomföras som vanligt. - Samordna och 
organisera de åtgärder för att hantera krisen som 
genomförs av olika aktörer i kommunen, till 
exempel räddningstjänst, polis och olika enheter 
från kommunen - Organisera och säkerställa 
informationen till allmänheten- Delta i samverkan 
på regional nivå. 

Sektorn ansvarar för bland 
annat lokaler 
vattenförsörjning som måste 
fungera även vid kriser. 
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1.4 Målgrupper 

Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss? 

Kommunens hushåll/boende, 
fastighetsägare 

Brukare av teknisk infrastruktur, 
servicetjänster såsom renhållning, 
Bostäder/tomtmark 

Att förse målgruppen med 
ändamålsenliga tjänster med hög 
kvalitet. 

Föreningsliv Idrottsföreningar, kulturföreningar Erbjuda attraktiva och 
ändamålsenliga idrotts- och 
föreningslokaler. 

Näringsliv och myndigheter Industri, tjänsteföretag, 
myndigheter och andra 
verksamheter. 

Skapa förutsättningar för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv. 
Rättssäkra processer och effektiv 
handläggning. Pålitlig teknisk 
infrastruktur och kollektivtrafik. 
Erbjuda etableringsmark genom en 
effektiv planprocess. 

Förtroendevalda Politiker i fullmäktige, 
kommunstyrelsen, beredningar 
och utskott. 

Rättssäkra processer, tydlig 
kommunikation, bra 
beslutsunderlag 

Besökare Turister och andra besökare Attraktiva miljöer för turism och 
rekreation. Att skapa 
förutsättningar för en hållbar 
turismnäring. 

Allmänhet Personer som rör sig i den fysiska 
miljön, trafiken och i samhället 

En säker och attraktiv fysisk miljö. 
Goda miljöer för rekreation. 
Attraktiva och ändamålsenliga 
offentliga lokaler. 

Kommunens verksamheter Bildning och lärandes 
verksamheter, ToS verksamheter 

Samordning av bland annat 
lokalfrågor, lokalvård och 
måltidsfrågor 
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2 Sektorns verksamhetsområden 

2.1 VO Plan och Myndighet 

2.1.1 Verksamhetsidé 

Vi skapar förutsättningar för att utveckla Kungälv, utifrån tre dimensioner; social, ekologisk 

och ekonomisk hållbarhet. Vårt uppdrag utgår ifrån politiska mål och visioner som vi 

förverkligar genom rättssäkra och transparenta processer. 

I vårt arbete bl a myndighetsutövningen, ska vi hjälpa de som bor, verkar och vistas i Kungälv 

att göra rätt. Vi bibehåller och utvecklar de attraktiva livsmiljöerna för både människor, djur 

och natur i vår välavvägda utveckling av det framtida Kungälv. 

(Planering och myndighet) 

2.2 VO Teknik 

2.2.1 Verksamhetsidé 

Verksamhetsområdets grunduppdrag är att tillhandahålla teknisk försörjning i form av 

infrastruktur inom områden såsom VA, renhållning, kommunala gator och vägar, parker, 

gästhamnar och färjetransporter.Syftet är att bibehålla, utveckla och planeringsmässigt tillse 

att det finns teknisk försörjning inom respektive enhets ansvarsområde. 

Vi ansvarar för att tillhandahålla fullgoda vatten- och avloppstjänster som är avgörande för 

människors liv och hälsa. 

Vi ansvarar för att tillhandahålla och utveckla renhållningstjänster på ett rationellt och 

miljömässigt sätt så att samhällets påverkan på miljön ska minimeras. 

Vi tillhandahåller offentliga miljöer och trafikmiljöer inom vårt väghållaransvar som ska 

upplevas som trygga, säkra och attraktiva. Ett särskilt syfte är att bidra till människors 

möjligheter att ställa om och kunna göra mer klimatanpassade val i form av att skapa goda 

förutsättningar för god kollektivtrafik, fungerande sammanbundna gång- och cykelvägar och 

ett fungerande parkeringssystem med en alltmer utbyggd laddinfrastruktur. 

Vi tillhandahåller gästhamnsverksamhet, fasta båtplatser och färjekommunikation på och 

mellan Koön och Marstrandsön. 

Samarbetar över enhetsgränserna för att kunna ge största möjliga nytta för medborgaren. 

Verksamhetsområdet är med i långsiktigt planeringsarbete i projektmodellen. 

(Teknik) 

2.3 VO Service 

2.3.1 Verksamhetsidé 

Service ska leverera tjänster som innefattar leverans av måltider och lokalvård till brukare, 

boende, elever och barn samt anställda inom kommunen och de aktörer som är verksamma i 

kommunens lokaler. Måltidsservice och lokalvården utför uppdrag inom samtliga sektorer. 

Område Service samtliga tjänster ska ge en totalupplevelse och ett mervärde för god hälsa och 

miljö. Måltidservice ska kvalitetssäkra mat och måltider i verksamheterna i enlighet med dom 
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strategiska miljömålen. Lokalvården ska kvalitetssäkra att kommunens lokaler är rena och har 

god hygien, samt bidra till en bra arbetsmiljö för alla som verkar i kommunens lokaler. Det 

dagliga arbetet ska medverka till långsiktig hållbarhet både för lokaler och miljö. 

Service ska genom sin verksamhet bidra till kommunens och regionens attraktionskraft. 

Måltidservice och lokalvården ska genom sin leverans bidra till ett hållbart samhälle, en 

hållbar utveckling med en hög kvalitativ och kostnadseffektiv leverans. 

Service är till för alla kommunens medborgare, besökare och föreningsliv i de verksamheter 

som vi är verksamma i. 

"Det ska vara gott att leva i Kungälv". 

(Service) 

2.4 VO Lokaler och anläggningar 

2.4.1 Verksamhetsidé 

Vi tillhandahåller verksamhetslokaler, idrottsanläggningar och service till förvaltningen, 

medborgare och föreningar. Vi är en väg in i kommunen. 

(Lokaler och anläggningar) 

2.5 Projektenheten 

2.5.1 Verksamhetsidé 

Projektenheten 

Projektenheten är en stödfunktion för sektorn och sektorchef Samhälle och Utveckling genom 

• Att säkerställa framtagande och realisering av Investeringsprogrammet och 

Portföljtidplanen. 

• Kvalitetssäkra och följa upp projekten i Portföljtidplanen, Investerings- och 

driftprogrammet (Projekt med en investering över 5 Mkr och/eller bidrar till Tillväxt) 

• Projektledning av Komplexa samhällsutvecklingsprojekt (typ A och B projekt) med 

fokus på ekonomi, tidplan, personella resurser och bostadsleverans. 

• Genom att stötta, utbilda i och upprätthålla projektmodell och portföljstyrning. 

• Verksamhetsnära ekonomiskt stöd. 

(Projektenheten) 
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3 Sektorns förutsättningar 

3.1 Ekonomi 

3.1.1 Hela sektorn (Tkr) 

  Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2021 

Intäkter  577 412 573 184 

Personalkostnader  -241 722 -221 518 

Övriga kostnader  -593 004 -590 014 

Summa kostnader  -834 726 -811 532 

Nettokostnad -267 049 -257 314 -238 348 

3.1.2 VA-verksamheten (Tkr) 

  Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2021 

Summa intäkter 143 766 127 871 129 467 

Personalkostnader -35 219 -34 360 -29 937 

Övriga kostnader -104 347 -96 511 -89 627 

Summa kostnader -139 566 -130 871 -119 564 

Nettokostnader 4 200 -3 000 9 903 

Budget 2023 är utifrån uträkning av taxan, ett överskott behövs för att följa flerårsplanen och möta de ökade kostnader såsom 

räntehöjningar och ökade avskrivningskostnader. Budgeten kan komma att förändras efter att detaljbudgeten är klar. 

3.1.3 Avfallsverksamheten (Tkr) 

  Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2021 

Summa intäkter  53 700 51 051 

Personalkostnader  -5 421 -4 711 

Övriga kostnader  -48 317 -45 378 

Summa kostnader  -53 700 -50 089 

Nettokostnader -1 500 0 962 

Renhållningsenheten kommer budgetera för ett underskott 2023 på 1,5 miljon. 
Kommunen tar över insamlingen av förpackningar från och med 1 jan 2024. Under 2023 ska kommunen förbereda för övertagandet vilket 

kommer generera ökade kostnader för 

extra personal, kommunikationsmaterial och inventering av hämtplatser. 
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3.1.4 Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr) 

  Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2021 

Summa intäkter  4 292 3 952 

Personalkostnader  -12 044 -10 103 

Övriga kostnader  -1 570 -981 

Summa kostnader  -13 614 -11 084 

Nettokostnader  -9 322 -7 132 

Budgeten redovisas först i kommande tertialuppföljningar då detaljbudgeten är klar 

3.1.5 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 

  Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2021 

Sektorchef -65 361 -64 805 -55 129 

Projektenheten -4 118 -5 275 -3 236 

Verksamhetsområde Teknik -82 824 -79 671 -70 844 

Verksamhetsområde Service 0 0 639 

Verksamhetsområde Planering -36 745 -33 342 -24 462 

Verksamhetsområde Fastighet -78 001 -74 221 -85 316 

Nettokostnad -267 049 -257 314 -238 348 

3.2 Sektorns nettokostnad 

  Budget 2023 Budget 2022 Budget 2021 

Nettokostnad    

3.3 GAP-analys 

Vi jobbar med omvärldsbevakning i syfte att inspireras och lära oss mer av andra goda 

exempel både inom och utanför kommunen. Vi fortsätter jämföra enheter för att öka 

likvärdigheten samt jämföra oss och våra förutsättningar med andra liknande kommuner och 

riket. 
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3.4 Personal 

3.4.1 Personal 

3.4.1.1 Anställda 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Antal anställda 492 474 

Antal anställda, kvinnor 315 305 

Antal anställda, män 177 169 

Antal årsarbetare 483 468 

Antal årsarbetare, kvinnor 308 299 

Antal årsarbetare, män 175 169 

3.4.1.2 Sjukfrånvaro 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,2 6,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor 8,2 8,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män 5,4 3,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år 4,3 2,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år 6,8 5,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år 8 8,6 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 40,3 43,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar 3,4 2,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer 3,8 3,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar 1,3 1,1 

3.4.1.3 Sjuklönekostnad 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Sjuklönekostnad Kronor 2 849 602 3 584 955 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 1 921 118 2 618 234 

Sjuklönekostnad kronor, män 928 484 966 721 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 1 146 965 1 475 209 

Summa 3 996 567 5 060 164 
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3.5 Volymer 

3.5.1 VO Teknik 

3.5.2 Vatten och avlopp 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal läckor 15 15  44 

3.5.3 Trafik- gatu- och parkenheten 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal parkeringsplatser 5 200 5 200 5 192 5 192 

Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gång- 
och cykelväg, allmän platsmark 1 380 000 1 300 000 1 360 000 1 365 950 

Antal aktivitetsplatser, allmän platsmark 47 47 47 44 

Antal kvadratmeter gräsyta, allmän platsmark 820 000 820 000 800 000 798 680 

Antal kvadratmeter planteringsyta, allmän platsmark 13 500 13 500 13 300 13 298 

Antal kvadratmeter gräsyta, kvartersmark 212 000 212 000 229 000 228 988 

Antal kvadratmeter planteringsyta, kvartersmark 1 850 1 850 1 800 1 780 

Antal aktivitetsplatser, kvartersmark 72 72 72 70 

Antal färdtjänstärenden 650 600 670 572 

Antal skolskjutsärenden 4 300 3 900 4 309 3 227 

3.5.4 Hamnverksamheten 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal besökande båtar i gästhamnen. 13 500 13 000 14 500 13 079 

Antal resenärer färjetrafik 550 000 520 000 600 000 645 535 

3.5.5 Renhållning 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal abonnenter med hämtning av hushållsavfall 13 500 13 000 13 000 12 942 
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3.5.6 VO service 

3.5.7 Måltidsservice 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal serverade måltider totalt (koefficient) 2 612 000 2 610 000 2 365 000 2 187 029 

Antal serverade luncher inom förskola (koefficient) 277 500 277 500 230 000 216 139 

Antal serverade luncher inom skola (koefficient) 880 000 880 000 850 000 891 991 

Antal serverade luncher inom gymnasieskola 
(koefficient) 280 000 290 000 270 000 163 647 

Antal serverade luncher inom äldreomsorg 
(koefficient) 160 000 160 000 150 000 146 201 

Antal serverade måltider med specialkost/anpassad 
kost inom sektor Bildning och Lärande. 128 000 130 000 130 000 130 076 

3.5.8 VO Planering & myndighet 

3.5.9 Bygglovsenheten 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal delegationsbeslut 1 000 1 000 700 1 294 

Antal startbesked 700 700 750 884 

Antal beslut om förhandsbesked 100 100 100 132 

Antal nämndbeslut i Miljö- och byggnadsnämnden 120 120 120 107 

Antal slutbesked 650 650 550 642 

3.5.10 Miljöenheten 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal delegationsbeslut 1 200 1 200 1 200 1 255 

Antal tillsyns/kontrollrapporter 700 700 700 777 

Antal nämndbeslut i Miljö- och byggnadsnämnden 50 30 60 63 

Antal förbud av enskilda avlopp 120 90 150 136 

3.5.11 Planenheten 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal antagna detaljplaner 7 6 8 5 
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3.5.12 Portfölj tillväxt - Bostadsförsörjning 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal slutbesked för bostäder med bostadsrätt  264  353 

Antal slutbesked för bostäder med hyresrätt  121  75 

Antal slutbesked för bostäder med eget ägande  90  145 

Varav antal slutbesked för bostäder avseende 
målgrupp äldre (seniorbostäder, trygghetsboende, 
tryggt boende m.fl.)    0 

3.5.13 VO Lokaler och anläggningar 

3.5.14 Kommunala fastigheter 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Elförbrukning (MWh) 19 000 20 200 18 700 18 640 

Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2 222 000 218 000 214 000 214 225 

Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2 58 000 63 880 64 000 60 255 

3.5.15 Fritid 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Föreningar som erhåller föreningsbidrag, antal 138 115 138 138 

Simhall, antal besök 87 000 107 000 87 000 44 200 

Idrottshallar i kommunen, antal bokningsbara 
timmar 16 896 16 530 18 000 18 049 

Ishall Oasen, antal öppna/bokningsbara timmar 2 965 2 965 2 965 3 752 

Gymnastiksalar i kommunen, antal bokningsbara 
timmar 13 039 13 039 11 700 11 517 
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3.6 Viktiga nyckeltal  

3.6.1 VO Teknik 

3.6.2 VA, nyckeltal 

Volymtal 
Plan 
2023 

Plan 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Utfall 
2021 

Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten 50 150  27 

3.6.3 Renhållning, nyckeltal 

Volymtal 
Plan 
2023 

Plan 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Utfall 
2021 

Mängd säck och kärl avfall per invånare, Kg/ år 172 170  167 

Mängd grovavfall och farligt avfall, inklusive elavfall och 
batterier, per invånare, kg/ år 270 290  256 

Mängd förpackningar per invånare, kg/år 50 45  53 

3.6.4 Trafik Gata Park, nyckeltal 

Volymtal 
Plan 
2023 

Plan 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Utfall 
2021 

Förnyelsetakt ytskikt (antal år för att förnya den totala ytan) 30 30  24,5 

3.6.5 VO service 

3.6.6 Måltidsservice, nyckeltal 

Volymtal 
Plan 
2023 

Plan 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Utfall 
2021 

Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev 5 900   5 429 

Produktionssvinn,  i gram per serverad tallrik 22 23 22 19,7 

Redovisning i gram av genomsnitt svinn per tallrik  vid 
serverad portion inom sektor Bildning och Lärande. 20 20 24 20,4 

Andel ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten 35 32 29 29 
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3.6.7 VO Planering & myndighet 

3.6.8 Miljö, nyckeltal 

Volymtal 
Plan 
2023 

Plan 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Utfall 
2021 

Händelsestyrd kontroll för livsmedelsgruppen, Antal timmar 250 400  282 

Antal matförgiftningar 15 18  14 

Antal klagomål (ej matförgiftningar) inom livsmedelsområdet 15 10  19 

Antal RASSF och oförutsedda händelser 21 17  40 

Antal klagomål inom hälsoskyddsområdet 30 30  43 

Antal tillstånd för bergvärme 65 65  57 

3.6.9 VO Lokaler och anläggningar 

3.6.10 Kommunala fastigheter, nyckeltal 

Volymtal 
Plan 
2023 

Plan 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Utfall 
2021 

kWh/m² (elenergi), egna lokaler 80 79  74,2 

kWh/m² (fjärrvärme), egna lokaler 68 68  63,7 

3.6.11 Lokalytor 

Volymtal 
Plan 
2023 

Plan 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Utfall 
2021 

Lokalyta per elev i grundskolan (m2) 17 12  14 

Lokalyta per elev i gymnasieskolan (m2) 23 12  19,9 

Lokalyta per barn i förskola (m2) 10 10  11,5 

Lokalytor/ invånare (m2) 6 6  4,44 

3.6.12 Fritid 

Volymtal 
Plan 
2023 

Plan 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Utfall 
2021 

Andel bokade timmar av bokningsbara timmar (%) Ishall 97    

Andel bokade timmar av bokningsbara timmar (%) Idrottshallar 70    

Andel bokade timmar av bokningsbara timmar (%) 
Gymnastiksalar 41    

Antal idrottshallar per 10 000 invånare 0,68    

Antal konstgräsplaner per 10 000 invånare 0,68    

Nya nyckeltal för 2023 och därmed inga historiska data. 
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4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta 
med samt aktiviteter och indikatorer 

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

miljö 

Förvaltningens tolkning 

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett 

helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att 

förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn 

och elever känner sig trygga och utvecklas 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel godkända kvalitetskontroller av städning på 
skolor och förskolor 
Målvärde 2023 
90% 

 

Beskrivning 
Enheten Lokalvård ansvarar för lokalvården på skolor 
och förskolor, som utförs i både intern och extern regi. 
Kontroller av städningen genomförs flera gånger om 
året för att säkerställa kvaliteten. Rena och 
välstädade undervisningslokaler bidrar till en 
ändamålsenligt fysisk miljö för lärande. 
Mätmetod och rutiner 
Kvalitetskontroll görs på varje objekt flera gånger om 
året och dokumenteras. Utfallet avser andelen 
godkända kontroller av totalt antal kvalitetskontroller 
under året. Följs upp halvårsvis. Ansvarig 
Mikael Johannesen 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Genomföra trygghetsskapande 
åtgärder i lärmiljöer 
Ansvarig 
Helena Tellberg 

Sektorn ansvarar för lokaler samt lokalvård. Vi skapar 
förutsättningar en trygg och säker fysisk miljö. 

2026-12-
31 
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4.2 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 

funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 

fritidsliv 

Förvaltningens tolkning 

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i 

samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar 

särskilt fokus på personer med funktionsvariation. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som är 
medlem i en förening (mäts vart 3:e år, LUPP-
undersökningen) 
Målvärde 2023 
65% 

 

Beskrivning 
Resultatet hämtas från LUPP-undersökningen som 
görs i några av Göteborgsregionens kommuner vart 
tredje år. Medverkande i 2020 års undersökning var 
Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, 
Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. I LUPP 
ställs frågor till elever i årskurs 8 om ungas 
livssituation. Indikatorn visar andelen som svarar ja 
på frågan: Är du medlem i någon förening? Till 
exempel religiös förening eller församling, kultur-eller 
idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, 
data-eller spelförening m.m. Jämförelse görs med 
genomsnittet av de deltagande kommunerna i 
Göteborgsregionen. 
Mätmetod och rutiner 
Resultatet hämtas från LUPP-undersökningen som 
görs i Göteborgsregionens 9 kommuner. Andel som 
svarar ja på frågan: Är du medlem i någon förening? 
Till exempel religiös förening eller församling, kultur-
eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-
, data-eller spelförening m.m. Jämförelse görs med 
genomsnittet i Göteborgsregionen.  

Antal medlemskap i föreningar 7-20 år 
Målvärde 2023 
5 200 

 

Beskrivning 
Indikatorn mäter antal medlemskap i föreningar i 
Kungälv. 7-20 år. Indikatorn redovisar även resultat 
uppdelat mellan flickor och pojkar för att synliggöra 
eventuella skillnader mellan könen. En individ kan 
vara medlem i flera föreningar. 
Mätmetod och rutiner 
Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent.  
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-
stödet (Lokalt aktivitetsstöd) 
Målvärde 2023 
150 000 

 

Beskrivning 
Föreningarna får lokalt aktivitetsstöd för varje 
genomförd aktivitet i föreningar. Indikatorn redovisar 
även resultat uppdelat mellan flickor och pojkar för att 
synliggöra eventuella skillnader mellan könen. 
Mätmetod och rutiner 
Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent.  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per 
invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd) 
Målvärde 2023 
35 

 

Beskrivning 
Nyckeltal från Kolada (U09800) som redovisar antal 
deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldersgruppen 7-
20 år delat på invånarantal.  
 
LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-
20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är 
äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna 
sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd 
gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga 
verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet. 
Mätmetod och rutiner 
Resultatet hämtas i Kolada och nyckeltalet 
uppdateras vecka 45. Välj "könsuppdelat" för att se 
resultat uppdelat på kvinnor och män. Medelresultatet 
skrivs in manuellt.  
 
Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-
stödsberättigade idrottsföreningar under året, 
dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. 
Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande 
deltagare i av RF godkända sammankomster för 
vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt 
aktivitetsstöd).  

Antal barn som deltar i idrottsskolan Åk 2 och 3 
 
Inga tillgängliga data 

Beskrivning 
Idrottsskolan vänder sig till barn i skolår 2 och 3 i 
Kungälvs kommun.  Idrottsskolan vill ge barn i 
Kungälvs kommun möjligheten att testa olika idrotter 
under två års tid. Förhoppningen är att barnen skall 
hitta en idrott som passar dem, så att de vill fortsätta 
att idrotta och delta i föreningslivet.  Under ett år får 
barnen testa 5 olika idrotter och får aktiviteter under 
20 veckor. Barnen testar varje idrott under en 
fyraveckorsperiod. 
Inget målvärde är satt för 2023 då vi inte har något 
tidigare utfall att hålla oss till. 
Mätmetod och rutiner 
Idrottsskolan följer läsåret. Indikatorn rapporteras 
därmed för senaste läsår. Handbollsklubben sköter 
administration och rapporterar antal deltagare i 
idrottsskolan. Ansvarig 
Katarina Vallström 
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Fortsatta satsningar kring fysisk 
tillgänglighet vid utemiljöer som 
kultur- och idrottsanläggningar och 
skolgårdar 
Ansvarig 
Jan Eklund, Mikael Svensson, Amanda 
Staf 

Enligt plan för funktionshinderpolitiskt arbete kapitel 7, 
tillgänglig och användbar miljö.  
• Barn med funktionsnedsättning ska som andra barn 
ges möjlighet att leka i och använda utemiljön.  
• Naturreservat i kommunen ska i så stor utsträckning 
som möjligt vara tillgängliga och användbara för 
personer med funktionsnedsättning 

2023-12-
31 

Åtgärda enkelt avhjälpta hinder på 
kommunala gator 
Ansvarig 
Mikael Svensson 

Enligt plan för funktionshinderpolitiskt arbete kapitel 7, 
tillgänglig och användbar miljö.  
• Enkelt avhjälpta hinder på befintliga kommunala 
gator, gång- och cykelvägar, torg och andra allmänna 
platser ska åtgärdas 

2023-12-
31 

Utred Fritidsbank i Kungälv 
Ansvarig 
Sofia Samuelsson, Katarina Vallström 

Fritidsbanken är ett bibliotek med sport- och 
fritidsprylar där alla kan låna utrustning gratis. I andra 
kommuner bidrar Fritidsbanken till ett smart återbruk 
och skapar förutsättningar för att fler, främst barn- och 
ungdomar, får chans att prova på och hitta en 
fritidsaktivitet. Vidare kan Fritidsbanken verka som en 
ingång in i arbetslivet för kommuninvånare som står 
utanför arbetsmarknaden och stärka deras 
möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 
Fritidsbanken kan bidra till att nå Avfallsplanen 2030:s 
mål om återanvändning, målen i kommunens 
idrottspolitiska plan 2022–2023 och bli ett effektivt 
verktyg i arbetet med Agenda 2030. Därför vill 
kommunen utreda möjligheten att starta en 
Fritidsbank i Kungälv. 

2023-12-
31 
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4.3 Förbättrat näringslivsklimat 

Förvaltningens tolkning 

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet 

och tillgänglighet. Trygghet i samhället ger förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. Våra 

processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta. 

Handlingsplan  

För att näringslivet i Kungälvs kommun ska utvecklas måste både befintliga företag och 

företag som vill etablera sig i kommunen uppleva att det finns ett gynnsamt näringslivsklimat 

att verka i. Vi följer upp index i servicemätningen Insikt. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Insikt, Kungälvs kommuns index 
Målvärde 2023 
74 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre 
företagsklimat.  
Resultatet redovisas i form av ett index 0-100.   
 
Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten 
skickas till företag som haft ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen. De 
myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, 
bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och 
hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs 
frågor avseende sex serviceområden - information, 
tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet 
och effektivitet. 
Mätmetod och rutiner 
Resultatet redovisas i form av ett index 0-100. 
Resultat finns att hämta i SKR:s webbportal för Insikt. 
https://insikt.origogroup.com/ 
Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret. 
För deltagande kommuner kan resultaten följas 
löpande i en webbportal som på ett tydligt sätt 
åskådliggör resultaten över tid. Webbportalen har en 
publik sida där en del övergripande resultat visas, 
men för kommunspecifika och fördjupande resultat 
krävs lösenord. SKR offentliggör i april året efter 
mätåret de nationella resultaten samt 
kommunrankingar för gruppen företagare i en så 
kallad Öppen jämförelse Företagsklimat. Ansvarig 
Anders Holm, Olivia Widell Tengvall 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Bygglov – Index i servicemätningen insikt 
(Företag) 
Målvärde 2023 
70 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Indikatorn mäter företags 
upplevda service.  NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt 
Mätmetod och rutiner 
Resultat hämtas från https://insikt.origogroup.com/. 
Välj gruppen företag. Jämförelse med BRG. Ansvarig 
Mirsad Radoncic 

Miljö och hälsa - Index i servicemätningen insikt, 
Myndighetsområde miljö (Företag) 
Målvärde 2023 
65 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre 
företagsklimat. Målet från miljö och 
byggnadsnämnden är att resultatet ska öka. Slutliga 
målvärdet är 70. 
Mätmetod och rutiner 
På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Välj NKI för företag. 
Jämförelse med BRG. Ansvarig 
Kristina Franzén 

Miljö och hälsa - Index i servicemätningen Insikt, 
Myndighetsområde Livsmedel (Företag) 
Målvärde 2023 
80 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre 
företagsklimat. Målet för livsmedel är att index ska 
öka med ett par enheter årligen utifrån 2019 år 
resultat. 
Mätmetod och rutiner 
Resultatet finns att hämta på 
https://insikt.origogroup.com. Välj företag och 
jämförelse med BRG. Ansvarig 
Kristina Franzén 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Allmän platsmarkupplåtelse - Index i 
servicemätningen Insikt (Företag) 
Målvärde 2023 
80 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre 
företagsklimat. Index 0-100. 
NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt 
Mätmetod och rutiner 
Resultat hämtas från https://insikt.origogroup.com/. 
Välj kundgrupp företag. Jämförelse med BRG. 
Ansvarig 
Andreas Forsner 

Serveringstillstånd - Index i 
serviceundersökningen Insikt, (Företag) 
Målvärde 2023 
70 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre 
företagsklimat. 
SKR:s NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket låg 
Mätmetod och rutiner 
På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Välj kundgruppen företag. 
Jämförelse med BRG. Ansvarig 
Andreas Forsner 

Brandskydd - Index i servicemätningen Insikt 
(Företag) 
Målvärde 2023 
80 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre 
företagsklimat. Index 0-100. 
Undersökningen gäller ärenden avseende tillsyn och 
kontroll som gjorts med hänvisning till lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och ärenden om tillstånd och tillsyn 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE). 
NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt 
Mätmetod och rutiner 
På SKLs hemsida finns undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna med både företag och 
privatpersoner. Jämförelse med BRG. Ansvarig 
Helena Tellberg 
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Utveckla och implementera en ny 
primärkarta 
Ansvarig 
Boris Damljanovic 

Utveckla och implementera en ny primärkarta med 
förbättrad digital grundinformation som underlättar 
kunder och förvaltningen att göra rätt. 

2023-12-
31 

Utveckla och implementera diverse 
webb/e-tjänster 
Ansvarig 
Anders Holm, Anneli Thronsen, Fredric 
Arpfjord, Helena Tellberg 

På respektive enhet utveckla och implementera 
diverse webb/e-tjänster så som  
- Förbättra digital kundservice 
- Kartbaserad synpunkt/felanmälan om yttre miljön 
- Webbtjänster och app renhållningsenheten  
- E-tjänster för miljöenheten 
- E-tjänster för måltid/specialkost 
- Digital lokalbokningstjänst  
- Fastighetsbaserat ärendehanteringssystem 
- Digitalt SBA-system, Fastighet 

2026-12-
31 

Underlätta bokning av kommunens 
lokaler 
Ansvarig 
Tomas Gustavsson 

 2023-12-
31 

4.4 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 

Förvaltningens tolkning 

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

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Handläggningstid för bygglovsärende (veckor) 
Målvärde 2023 
7 

 

Beskrivning 
Lagen säger att handläggningstiden för bygglov ska 
vara högst 10 v. Målet är att bygglov/förhandsbesked 
beslutas inom 8 veckor från kompletta handlingar. 
Mätmetod och rutiner 
Idag manuell avstämning. Medelvärde. 
Bygglovsenheten tar själva fram siffran. Ansvarig 
Mirsad Radoncic 

Handläggningstid från start till antagen detaljplan 
(månader, median) 
 

 

Beskrivning 
Indikatorn mäter handläggningstid från start till 
antagen detaljplan. Utfallet visar antal månader, 
medianvärde av alla handlagda detaljplaner de 
senaste tre åren. 
Mätmetod och rutiner 
Mäter på samma sätt som i Öppna jämförelser: 
Startdatum - Datum för antagande. Medianvärde för 
de senaste tre åren. Ansvarig 
Anna Hedlin, Fredric Arpfjord 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel överklagade bygglovsbeslut som står sig i 
överprövande instanser 
Målvärde 2023 
80% 

 

Beskrivning 
Målet är att 70 % av överklagade miljö och 
bygglovsbeslut skall stå sig i överprövande instanser. 
Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden kan välja 
att inte överklaga beslut som går emot nämnden och 
då står sig domslutet i den lägre instansen. Det 
behöver inte innebära att det skulle ha gjort det om 
beslutet hade överklagats uppåt. Ju högre upp 
nämnden väljer att överklaga desto mer 
prejudicerande blir domen. 
Mätmetod och rutiner 
Bygglovsenheten tar fram siffror. 
Dela upp i analysen för förhandsbesked och bygglov. 
Ansvarig 
Mirsad Radoncic 

Andel överklagade miljöbeslut som står sig i 
överprövande insatser 
Målvärde 2023 
80% 

 

Beskrivning 
Målet är att 80 % av överklagade miljö och 
bygglovsbeslut skall stå sig i överprövande instanser. 
Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden kan välja 
att inte överklaga beslut som går emot nämnden och 
då står sig domslutet i den lägre instansen. Det 
behöver inte innebära att det skulle ha gjort det om 
beslutet hade överklagats uppåt. Ju högre upp 
nämnden väljer att överklaga desto mer 
prejudicerande blir domen. 
Mätmetod och rutiner 
Miljöenheten tar fram siffror Ansvarig 
Kristina Franzén 

Andel upphävda detaljplaner av överklagade eller 
överprövade detaljplaner 
Målvärde 2023 
0% 

 

Beskrivning 
Måttet beskriver hur stor andel (%) av de planer som 
överklagas/överprövas som upphävs av 
överprövande instans. Målet är att inga (0%) av 
detaljplanerna upphävs. 
Mätmetod och rutiner 
Då antalet per år är litet och då prövning och beslut 
kan infalla på olika år mäts andelen över en rullande 
5-årsperiod med start 2023. Ansvarig 
Anna Hedlin 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i 
Insikt 
Målvärde 2023 
70 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet 
gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett 
högt betyg. 
Mätmetod och rutiner 
På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag 
och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med 
tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse 
med BRG.  
 
Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret. 
NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt Ansvarig 
Mirsad Radoncic 

Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet 
handläggningstid i Insikt 
Målvärde 2023 
70 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet 
gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett 
högt betyg. 
Mätmetod och rutiner 
På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag 
och övriga). Jämförelse med BRG. Välj delområde 
"Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt 
ärende?" 
 
Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret.  
NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt Ansvarig 
Kristina Franzén 

Myndighetsområde livsmedel - Index Kundnöjdhet 
handläggningstid i Insikt 
Målvärde 2023 
80 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet 
gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är 
miljöenheten. Resultat över 70 är ett högt betyg. 
Mätmetod och rutiner 
På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag 
och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med 
tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse 
med BRG.  
 
Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret.  
NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt Ansvarig 
Kristina Franzén 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Markupplåtelse allmän platsmark - Index 
Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt 
Målvärde 2023 
76 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet 
gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är Trafik, 
gata park. Resultat över 70 är ett högt betyg. 
Mätmetod och rutiner 
På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag 
och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med 
tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse 
med BRG.  
 
Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret.  
NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt Ansvarig 
Andreas Forsner 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Utveckla och implementera en ny 
primärkarta 
Ansvarig 
Boris Damljanovic 

Utveckla och implementera en ny primärkarta med 
förbättrad digital grundinformation som underlättar 
kunder och förvaltningen att göra rätt. 

2023-12-
31 

Utveckla och implementera diverse 
webb/e-tjänster 
Ansvarig 
Anders Holm, Anneli Thronsen, Fredric 
Arpfjord, Helena Tellberg 

På respektive enhet utveckla och implementera 
diverse webb/e-tjänster så som  
- Förbättra digital kundservice 
- Kartbaserad synpunkt/felanmälan om yttre miljön 
- Webbtjänster och app renhållningsenheten  
- E-tjänster för miljöenheten 
- E-tjänster för måltid/specialkost 
- Digital lokalbokningstjänst  
- Fastighetsbaserat ärendehanteringssystem 
- Digitalt SBA-system, Fastighet 

2026-12-
31 
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4.5 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 

verksamhetsmark och handel 

Förvaltningens tolkning 

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt 

sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och 

behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god 

planeringsberedskap är Strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer) Markberedskap 

(strategiska markköp) Resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och 

genomförbarhet) 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Antalet bostäder i beviljade bygglov 
Målvärde 2023 
300 

 

Beskrivning 
Summan av småhus, lägenheter i flerfamiljshus och 
olika former av kommunala omsorgsboenden. Målet 
är 300 per år vilket innebär 25 nya bostäder per 
månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt 
redovisas årsvis. 
Mätmetod och rutiner 
Manuell räkning sker på totalen varje månad och följs 
upp månadsvis. Varje månad adderas måltalet med 
25 nya bostäder. Målvärdet per år är 300. Vid varje 
årsskifte nollställs mätningen. Ansvarig 
Mirsad Radoncic, Marika Hylen 

Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal 
färdigställda lägenheter) 
Målvärde 2023 
300 

 

Beskrivning 
Enligt lagstiftning får man inte ta bostad i drift (flytta 
in) innan slutbesked erhållits. Målvärdet är 300 per år 
vilket innebär 25 bostäder per månad. Målvärde och 
utfall 2020 och framåt redovisas årsvis. 
Mätmetod och rutiner 
Manuell räkning utifrån när beslut diarieförs. 
Mäts månadsvis. Varje månad adderas måltalet med 
25 nya (300/12) bostäder. 
Trendpilen visar förändring av måluppfyllnad jämfört 
med föregående år. Ökning av måluppfyllnad = positiv 
trend. Ansvarig 
Mirsad Radoncic, Marika Hylen 

Antal bostäder i antagna detaljplaner 
Målvärde 2023 
300 

Beskrivning 
Antal bostäder som medges i de detaljplaner som 
antagits under året. 
Mätmetod och rutiner 
Tas fram av planenheten.  
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

 

Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans 
Målvärde 2023 
50 

 

Beskrivning 
Avser bostäder i beviljade bygglov (samtliga inkomna 
bygglov som avser utomplans kommer att 
handläggas) 
Mätmetod och rutiner 
Statistik från bygglovsenheten. Ansvarig 
Mirsad Radoncic, Marika Hylen 

Antal hektar verksamhetsmark i antagna 
detaljplaner 
Målvärde 2023 
0 

 

Beskrivning 
Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner 
är en indikator för att se hur mycket byggbar mark för 
exploatering av verksamheter som finns i kommunen. 
Målvärdet bygger på de pågående detaljplaner som 
beräknas att antas under året. 
Mätmetod och rutiner 
Tas fram av planenheten. Informationen finns i 
WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna 
detaljplanerna.  
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner 
Målvärde 2023 
750 

 

Beskrivning 
Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner är 
en indikator som visar förberedd byggbar mark för 
handelsetableringar i kommunen. Målvärdet bygger 
på de pågående detaljplaner som beräknas att antas 
under året. 
Mätmetod och rutiner 
Tas fram av planenheten. Informationen finns i 
WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna 
detaljplanerna.  

Bland de detaljplaner som förväntas antas under 2023 finns ingen verksamhetsmark, och därmed är målvärdet 0. 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Samordning med Bokab kring mark 
för näringslivet 
Ansvarig 
Fredric Arpfjord, Olivia Widell Tengvall 

Samordning för gemensam utveckling av mark för 
stöd till befintligt näringsliv ska påbörjas. Arbetet 
kommer att starta när en ny näringslivslots är på 
plats. 

2026-12-
31 

Utveckla strategisk beredskap för 
etableringsmöjligheter 
Ansvarig 
Fredric Arpfjord, Ida Brogren 

Identifiera, utveckla eller optimera riktlinjer och policys 
för strategisk beredskap i syfte att snabba upp 
etableringsprocessen. 

2023-12-
31 

4.6 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat 

klimatavtryck 

Förvaltningens tolkning 

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det 

gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. 

Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både 

internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Totala utsläpp av växthusgaser i Kungälv (ton/år) 
Målvärde 2023 
60 128 

 

Beskrivning 
Utsläppen av växthusgaser redovisas i 
koldioxidekvivalenter.  växthusgaser används som 
begrepp för att prata om de gaser som påverkar vårt 
klimat. Koldioxid, metan, lustgas och ytterligare några 
gaser räknas in i denna grupp. Dessa gaser finns 
naturligt men mänskliga aktiviteter har väsentligt ökat 
utsläppen av växthusgaser. 
 
Grovt sett kommer koldioxid från förbränning av 
fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och 
nedbrytning av torvmarker; och lustgas släpps ut från 
marken vid odling. När man uttrycker utsläppen av en 
viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur 
mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma 
verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till 
växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 
1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Målsättningen är att minska kommunens utsläpp av 
växthusgaser med 80% jämfört med 1990. 
Mätmetod och rutiner 
Data hämtas från nationella emissionsdatabasen på 
smhi.se. Välj Kungälv, växthusgaser totalt.  

Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler 
samt fordon 
Målvärde 2023 
2,3 

 

Beskrivning 
Avser hela kommunen, från lokaler samt fordon. 
Fossila koldioxidutsläpp från trafik, arbetsmaskiner 
samt uppvärmning av bostäder och lokaler, ton per 
invånare. 
Mätmetod och rutiner 
Länsstyrelserna tar fram statistik för respektive 
kommun. Baseras på försäljningsstatistik samt 
trafikmätningar mm. Statistiken levereras med två års 
försdröjning. Siffran från länsstyrelsen divideras med 
befolkningsstatistik från SCB från det aktuella året. 
Detta görs manuellt. 
https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ 
Välj Kungälv, ämne Koldioxid (CO2) och exportera 
excelfil. Lägg ihop statistiken från transporter, egen 
uppvärmning av bostäder och lokaler samt 
arbetsmaskiner. Ansvarig 
Ida Brogren 

Installerad effekt i nätanslutna 
solcellsanläggningar i Kungälvs kommun (MW) 
och antal anläggningar per 1000 invånare 
 

 

Beskrivning 
Indikatorn visar installerad effekt i nätanslutna 
solcellsanläggningar och antal anslutna 
solcellsanläggningar i elnäten inom kommunen. 
Mätmetod och rutiner 
Data hämtas från Energimyndighetens 
statistikdatabas: Nätanslutna solcellsanläggningar, 
antal och installerad effekt. Divideras med 
befolkningsstatistik från SCB för respektive år. 
Ansvarig 
Andreas Forsner 

Energianvändning fastigheter i 
kommunförvaltningen (Mwh per år och invånare) 
Målvärde 2023 
0,74 

 

Beskrivning 
Total energiförbrukning i kommunens fastigheter. 
Inkluderar el, fjärrvärme, pellets och olja 
Ansvarig 
Andreas Forsner 

Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälvs 
kommun 
Målvärde 2023 
4,5% 

Beskrivning 
Andel lokalt producerad förnybar el i Kungälv i 
förhållande till total användning av el. Det gäller all el-
produktion hos Kungälvs Energi samt företag och 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

 

invånare. (Enhet: Procent). 
Mätmetod och rutiner 
Statistik från Kungälv Energi. Ansvarig 
Fredric Arpfjord 

Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs 
kommun 
Målvärde 2023 
8 750 000 

 

Beskrivning 
Målet är att öka antalet resenärer med 3% varje år till 
2030.  
Mäter antal stämplingar på hela sträckan på 
inomkommunala linjer samt antal stämplingar på 
totalsträcka på expressbussar genom kommunen. 
Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål 
uppkommer. 
Mätmetod och rutiner 
Mäter antal stämplingar på hela sträckan på 
inomkommunala linjer samt antal stämplingar på 
totalsträcka på expressbussar genom kommunen.  
Statistiken redovisas av Västtrafik till kommunens 
kollektivtrafikansvarige, halvårsvis och årsvis. 
Frågor om statistikuppgifterna ställs via mejl till 
kommun@vasttrafik.se Ansvarig 
Amanda Stenbom 

Antal resor med seniorkort 
Målvärde 2023 
225 100 

 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver antal resor i kollektivtrafik som 
görs med seniorkort. 
Mätmetod och rutiner 
Statistik ifrån Västtrafik  
Målvärdet baseras på att antal resor i kollektivtrafiken 
ska enligt plan öka med 3%. Ansvarig 
Amanda Stenbom 

Antal cyklister/dygn på våra 3 mätpunkter 
Målvärde 2023 
780 

Beskrivning 
Vi mäter genomsnittligt antal cyklister per dygn under 
året på cykelvägarna vid Ytterbystigen, Strandgatan 
och Karebyvägen. Vårt mål är att antal cyklister ska 
öka med 2% varje år. 
Mätmetod och rutiner 
Vi mäter antal passerande cyklister på cykelvägarna 
vid Ytterbystigen, Strandgatan och Karebyvägen. 
Mätningen sker under hela året med magnetslingor 
som är nedfrästa i cykelbanan. Eftersom 
mätpunkterna ibland slutar fungera är det bättre att 
mäta per genomsnitt per dygn under året istället för 
totalt antal. Ansvarig 
Andreas Forsner, Mikael Svensson 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

 

Antal körda mil med bil per invånare 
Målvärde 2023 
750 

 

Beskrivning 
Hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde 
baseras på planerad utbyggnad på landsbygd. 
Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort. 
Mätmetod och rutiner 
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/Pages/default.aspx 
Ansvarig 
Fredric Arpfjord 

Andel ekologiska livsmedel i 
måltidsverksamheten (%) 
Målvärde 2023 
33% 

 

Beskrivning 
Mäta förvaltningens och invånarnas klimatpåverkan 
genom att mäta andel ekologiska livsmedel. 
Mätmetod och rutiner 
Andel (%) inköpta ekologiska livsmedel av total 
mängd inköpta livsmedel i kronor. Redovisande inköp 
hämtas från statistiksystem Hantera och 
kostnadskonton livsmedel i AGRESSO. Mäts 
månadsvis. Rapporteras tertialvis. Ansvarig 
Anneli Thronsen 

Koldioxid-utsläpp av livsmedel i 
måltidsverksamheten 
Målvärde 2023 
1,6 

Beskrivning 
Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel. 
 
Riktlinje och målvärde utifrån det regionala arbetet 
Klimat 2030. Riktlinjen är 1,7 kg Co2e per kg inköpta 
livsmedel. Vårt målvärde 2021 -2022 är 1,6 kg Coe 
per inköpta livsmedel. 
Mätmetod och rutiner 
Mätmetod 
Co2e värdet mäts per kg inköpta livsmedel.  
Resultat sammanställs och redovisas via Hantera 
statistiksystem. Resultatet baseras på typ av 
livsmedelsinköp för hela verksamhetsområdet. 
 
Rutiner 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

 

Via Statistiksystemet Hantera får vi månadsvis 
sammanställningar över utfall Co2e i perioden och 
ackumulerat utfall kopplat till vårt mål. Systemet tar 
fram information som visar inköpta varors 
klimatpåverkan, 
Resultatet redovisas och följs upp med handlingsplan 
i olika styrande grupper inom verksamhetsområdet 
(ledningsgrupp, köksledargrupp, medarbetargrupp). 
Uppföljning och åtgärdsplan sker både på enhetsnivå, 
köksledargrupp och i menyplaneringsgruppen. 
Riktlinjer målvärde via gemensamma klimatmål i det 
regionala arbetet Klimatmål 2030. Ansvarig 
Anneli Thronsen 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Inventera andel ekologisk 
jordbruksmark på kommunägd mark 
Ansvarig 
Boris Damljanovic 

 2022-12-
31 

Förbered elektrifiering av 
Marstrandsfärjan 
Ansvarig 
Anders Holm 

Marstrandsfärjan drivs i nuläget av fossila bränslen 
vilket är viktigt att åtgärda. Utredning och projektering 
pågår för att ersätta färjan med ett eldrivet alternativ. 

2023-12-
31 

Utred Fritidsbank i Kungälv 
Ansvarig 
Sofia Samuelsson, Katarina Vallström 

Fritidsbanken är ett bibliotek med sport- och 
fritidsprylar där alla kan låna utrustning gratis. I andra 
kommuner bidrar Fritidsbanken till ett smart återbruk 
och skapar förutsättningar för att fler, främst barn- och 
ungdomar, får chans att prova på och hitta en 
fritidsaktivitet. Vidare kan Fritidsbanken verka som en 
ingång in i arbetslivet för kommuninvånare som står 
utanför arbetsmarknaden och stärka deras 
möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 
Fritidsbanken kan bidra till att nå Avfallsplanen 2030:s 
mål om återanvändning, målen i kommunens 
idrottspolitiska plan 2022–2023 och bli ett effektivt 
verktyg i arbetet med Agenda 2030. Därför vill 
kommunen utreda möjligheten att starta en 
Fritidsbank i Kungälv. 

2023-12-
31 

Följa upp elanvändning per 
lokalobjekt 
Ansvarig 
Susanne Claesson, Erik Wennergren 

Förvaltningen utreder tekniskt verktyg för att 
automatiskt läsa in förbrukning av el och fjärrvärme 
från lokalernas mätare till Vitec som är IT-verktyget 
för uppföljning av fastigheter. Därmed kan vi på ett 
bättre sätt följa upp energiförbrukning och tillsätta 
lämpliga åtgärder vid behov. Detta gäller de 
fastighetsobjekt som Fastighet drift och underhåll 
förvaltar. 

2023-12-
31 

Pilotprojekt inom cirkulära kläder 
Ansvarig 
Sofia Samuelsson 

Klädindustrin kräver stora resurser, den står för 
ungefär tio procent av jordens koldioxidutsläpp, är 
vatten- och energikrävande och använder ofta stora 
mängder kemikalier. Här behövs nya sätt att tänka. 
Som offentlig verksamhet har kommunen en viktig roll 
i omställningen till ett mer hållbart samhälle. 
Verksamheter med hög personalomsättning som inte 
återanvänder sina arbetskläder har höga och onödiga 
kostnader för dessa.  
En ökad återanvändning och återvinning av textilier 
kommer att minska risken att arbetskläder hamnar i 
vanliga sopor och förbränns, och därmed bidrar till 
bättre resurseffektivitet och mindre avfall samt skapar 

2024-12-
31 
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

en hållbar ekonomisk tillväxt.  
Kungälvs kommun vill därför genom ett pilotprojekt 
utforskar möjligheten till att cirkulera arbetskläder.  
Projektet om cirkulära arbetskläder står i linje med 
Avfallsplanen 2030:s mål om förebyggande av avfall i 
kommunala verksamheter och återanvändning samt 
är ett effektivt verktyg i arbetet med Agenda 2030. 

Utökad källsortering i kommunala 
verksamheter 
Ansvarig 
Sofia Samuelsson 

För att ta hand om avfallet som uppstår i kommunala 
verksamheter på bästa möjliga sätt med avseende på 
miljö, resurseffektivitet och ekonomi. Kommunen 
strävar efter att flytta avfallet uppåt i av¬fallstrappan i 
enlighet med EU:s avfallshie¬rarki. Det avfall som inte 
kan förebyggas, ska återanvändas, 
materialåtervinnas och i sista hand energiåtervinnas. 
Från 2024 blir det obligatoriskt att samla in matavfall. 
Samma år blir det också förbjudet att slänga förpackat 
livsmedelsavfall. 
Många förpackningar och tidningar hamnar i 
restavfallet istället för att lämnas till återvinning. Att 
förbättra användarnas möjligheter att lämna 
förpackningar och tidningar, till exempel i stadshuset, 
bidrar till bättre utsortering med ökad 
materialåtervinning som följd.  
Kommunens egna verksamheter bör vara 
föregångare och visa vägen, både inom sin egen 
avfallsverksamhet och genom att se till att alla 
kommunala arbetsplatser sorterar ut sitt avfall. 
Kungälvs kommun vill därför utöka källsorteringen i 
kommunala verksamheter.  
Detta sker i linjen med Avfallsplanen 2030:s mål att 
alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall. 

2023-12-
31 

4.7 Ökad kollektiv jobbpendling 

Förvaltningens tolkning 

Planera och genomföra åtgärder i syfte att fler människor både på landsbygd och i stad väljer 

kollektiva former för att ta sig till och från arbetsplatsen. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs 
kommun 
Målvärde 2023 
8 750 000 

 

Beskrivning 
Målet är att öka antalet resenärer med 3% varje år till 
2030.  
Mäter antal stämplingar på hela sträckan på 
inomkommunala linjer samt antal stämplingar på 
totalsträcka på expressbussar genom kommunen. 
Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål 
uppkommer. 
Mätmetod och rutiner 
Mäter antal stämplingar på hela sträckan på 
inomkommunala linjer samt antal stämplingar på 
totalsträcka på expressbussar genom kommunen.  
Statistiken redovisas av Västtrafik till kommunens 
kollektivtrafikansvarige, halvårsvis och årsvis. 
Frågor om statistikuppgifterna ställs via mejl till 
kommun@vasttrafik.se Ansvarig 
Amanda Stenbom 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 
Målvärde 2023 
78% 

 

Beskrivning 
Andel befolkning i det geografiska området som har 
en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin 
folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses 
hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med 
minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 
och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från 
fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. 
Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God 
bebyggd miljö', se även www.sverigesmiljomal.se. 
Källa: SCB 
Mätmetod och rutiner 
Nyckeltalet hämtas från Kolada (ID: N07418). 
Resultatet publiceras vecka 23.  

Nyttjandegrad Kode pendelparkeringar (%) 
Målvärde 2023 
80% 

 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver nyttjandegrad på tre 
pendelparkeringar i Kode. De ligger vid motorvägen, 
brandstationen och tågstationen. Mätning sker en 
vardag mellan 9-15 i varje tertialperiod. 
Motorväg 155 platser 
Brandstation 39 platser 
Tågstation 57 platser 
Totalt 251 platser 
Mätmetod och rutiner 
Antal bilar dividerat med antal parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser med laddstation är 
inkluderade i antalet parkeringsplatser. Mätning sker 
tertialvis en vardag mellan 9-15 under april, augusti 
och december. Ansvarig 
Andreas Forsner, Mikael Svensson 

Nyttjandegrad Ytterby pendelparkering (%) 
Målvärde 2023 
80% 

 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver nyttjandegrad på 
pendelparkeringen i Ytterby. Fyra av platserna på 
parkeringen tillhör Förbo. Mätning sker en vardag 
mellan 9-15 i varje tertialperiod. 
Totalt 226 platser. 
Mätmetod och rutiner 
Antal bilar dividerat med antal parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser med laddstation är 
inkluderade i antalet parkeringsplatser. Mätning sker 
tertialvis en vardag mellan 9-15 under april, augusti 
och december. Ansvarig 
Andreas Forsner, Mikael Svensson 

Nyttjandegrad Kärna pendelparkering (%) 
Målvärde 2023 
80% 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver nyttjandegrad på tre 
pendelparkeringen i Kärna. Mätning sker en vardag 
mellan 9-15 i varje tertialperiod. 
Antal parkeringar i Kärna är 25 st. 
Mätmetod och rutiner 
Antal bilar dividerat med antal parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser med laddstation är 
inkluderade i antalet parkeringsplatser. Mätning sker 
tertialvis en vardag mellan 9-15 under april, augusti 
och december. Antal parkeringar i Kärna är 25 st. 
Ansvarig 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

 

Andreas Forsner, Mikael Svensson 

Nyttjandegrad Diseröd pendelparkering (%) 
Målvärde 2023 
80% 

 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver nyttjandegrad på 
pendelparkeringen i Diseröd . Mätning sker en vardag 
mellan 9-15 i varje tertialperiod. 
Total antal platser: 110 
 
NY INDIKATOR – Målvärde ej fastställt 
Mätmetod och rutiner 
Antal bilar dividerat med antal parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser med laddstation är 
inkluderade i antalet parkeringsplatser. Mätning sker 
tertialvis en vardag mellan 9-15 under april, augusti 
och december. Ansvarig 
Andreas Forsner, Mikael Svensson 

Nyttjandegrad Kornhall pendelparkering (%) 
Målvärde 2023 
80% 

 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver nyttjandegrad på 
pendelparkeringen vid Kornhallsfärjan. 30 
parkeringsplatser. Mätning sker en vardag mellan 9-
15 i varje tertialperiod. 
Mätmetod och rutiner 
30 st parkeringsplatser. Antal bilar dividerat med antal 
parkeringsplatser. Handikapparkering och platser 
med laddstation är inkluderade i antalet 
parkeringsplatser. Mätning sker tertialvis en vardag 
mellan 9-15 under april, augusti och december. 
Ansvarig 
Mikael Svensson 

4.8 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat 

klimatavtryck 

Förvaltningens tolkning 

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det 

gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. 

Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både 

internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Insamlad mängd skräp inom strandstädningen 
(kg/år) 
Målvärde 2023 
17 000 

 

Beskrivning 
Det är kommunens ansvar att städa Kungälvs kust 
som består av 149 sträckor, sammanlagt 40 mil och 
andra naturområden där allemansrätten gäller. 
Förutom städning längs kustlinjen och skärgården 
städas cirka tio kilometer längs älvar, sjöar och 
vattendrag varje år. 
 
(Miljölaget) städar på kusten med två egna båtar och 
egen personal under hela året. Framförallt sker 
städning på öar utan landförbindelse. 
Idrottsföreningar i samarbete med föreningen "Städa 
Sverige" städar varsitt strandområde längs kusten 
från fastlandet. 
Mätmetod och rutiner 
Siffran tas fram vid årets slut av verksamhetsledare 
från entreprenadenheten som samordnar 
strandstädningen.  

Status näringsämnen totalt i havet 
Målvärde 2023 
4 

 

Beskrivning 
Bohuskustens vattenvårdsförbund, där Kungälv är 
medlem, gör kontinuerliga mätningar av 
näringsämnen och statusbedömningar av 
vattenkvaliteten utifrån dessa mätningar. I Kungälvs 
kommun sker mätningarna vid Instö ränna och vid 
Åstol. 
De näringsämnen som ingår i den totala 
bedömningen är vinterhalter av totalkväve, totalfosfor, 
löst oorganiskt kväve, löst oorganiskt fosfor samt 
sommarhalter av totalkväve och totalfosfor. 
 
Statusklassning 
5, Hög status 
4, God status 
3, Måttlig status 
2, Otillfredsställande status 
1, Dålig status 
Mätmetod och rutiner 
Data hämtas från Årsrapport Hydrografi från 
Bohuskustens vattenvårdsförbund under 
Näringsämnen totalt. https://bvvf.se/.  

Status växtplankton i havet. 
Målvärde 2023 
4 

 

Beskrivning 
Bohuskustens vattenvårdsförbund, där Kungälv är 
medlem, gör kontinuerliga statusklassningar av 
växtplankton. Statusklassning av växtplankton görs 
efter mätningar av klorofyll a samt mätning av 
biovolym. Mätningar i Kungälv görs vid Instö ränna 
och vid Åstol.  
Växtplankton utgör basen i näringsväven och 
påverkas bl.a. av förändringar i näringsförhållanden, 
väder, klimat och av betning från djurplankton och 
filtrerande fastsittande djur, t.ex. musslor. 
Växtplankton påverkar i sin tur resten av 
ekosystemet. 
 
Statusklassning 
5, Hög status 
4, God status 
3, Måttlig status 
2, Otillfredsställande status 
1, Dålig status 
Mätmetod och rutiner 
Data hämtas från Årsrapport Hydrografi från 
Bohuskustens vattenvårdsförbund. Se figur 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Statusklassning av växtplankton. https://bvvf.se/.  

Beräknat utsläpp kväve vid nödavledning (Kg/år) 
Målvärde 2023 
400 

 

Beskrivning 
Vid nödavledning (bräddning) sker utsläpp av 
avloppsvatten till recipient (vattendrag, dike). 
Mängden kväveutsläpp beräknas årligen i miljörapport 
till länsstyrelsen. Kväveutsläpp bidrar till övergödning 
av hav och vattendrag. 
Mätmetod och rutiner 
Mängden kväveutsläpp beräknas årligen i miljörapport 
till länsstyrelsen. Beräknas på medelvärde på 
inkommande avloppsvatten i reningsverket och 
beräknad mängd nödavlett avloppsvatten vid 
pumpstationer. Ansvarig 
Carolina Bodlund 

Beräknat utsläpp fosfor vid nödavledning (kg/år) 
Målvärde 2023 
60 

 

Beskrivning 
Vid nödavledning (bräddning) sker utsläpp av 
avloppsvatten till recipient (vattendrag, dike). 
Mängden fosfor beräknas årligen i miljörapport till 
länsstyrelsen. Fosforutsläpp bidrar till övergödning av 
hav och vattendrag. 
Mätmetod och rutiner 
Mängden fosforutsläpp beräknas årligen i miljörapport 
till länsstyrelsen. Beräknas på medelvärde på 
inkommande avloppsvatten i reningsverket och 
beräknad mängd nödavlett avloppsvatten vid 
pumpstationer. Ansvarig 
Carolina Bodlund 

Andel pumpstationer med korrekt flödesmätning 
Målvärde 2023 
8% 

 

Beskrivning 
Flödesmätare behövs för att mäta volym 
nödavledning av spillvatten (bräddning). Majoriteten 
av pumpstationer har idag bara nivåmätare som 
indikerar när bräddning sker och under vilken tid, men 
mäter inte volym. Volymen får beräknas manuellt. 
Mätmetod och rutiner 
Räkna andelen av totala antalet pumpstationer som 
har korrekt flödesmätning. Ansvarig 
Hans Liljered 
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4.9 Ökad robusthet i kommunala funktioner 

Förvaltningens tolkning 

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters 

krisberedskap. 

 

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis 

äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar 

bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera. 

 

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt: 

- Leda och se till att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt.  

- Samordna och organisera de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer i 

kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen  

- Organisera och säkerställa informationen till allmänheten 

- Delta i samverkan på regional nivå. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel av befolkningen som bor max 2,5 km från 
en trygghetspunkt. 
Målvärde 2023 
75% 

 

Beskrivning 
En trygghetspunkt är en samlingsplats som personer 
som bor eller vistas i kommunen kan vända sig till för 
stöd och skydd vid extraordinära händelser. Kungälvs 
kommun har för tillfället 11 fastställda 
trygghetspunkter.  
 
Under 2022 bor 75,6 % av kommuninvånarna inom 
en 2,5 kilometers radie från en av kommunens 
utsedda trygghetspunkter. 
 
Målvärdet har fastställts till att minst 75 % av 
kommunens invånare, över tid, ska ha en 
trygghetspunkt inom en radie på 2,5 km. 
Mätmetod och rutiner 
Säkerhetsfunktionen tillsammans med enheten Kart- 
och mark genomför mätningen senast maj månad 
varje år.  Informationen tar fram genom beräkning i 
kartsystemet GIS.  

Status - Utbildning och övning av kommunens 
krisorganisation (andel övade funktioner) 
Målvärde 2023 
80% 

 

Beskrivning 
Funktioner i kommunen ska under kommande 
mandatperiod utbildas och övas för att kunna lösa 
sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 
Utbildnings- och Övningsplan skall upprättas för 
mandatperioden samt uppdateras årligen. Indikatorn 
följer upp huruvida planerade övningar genomförs och 
om det finns övad personal i definierade nyckelroller. 
Mätmetod och rutiner 
Samtliga funktioner i kommunens krisorganisation (se 
Lednings- och kommunikationsplan vid kriser 
KS2019/1884) skall genomföra 2 
samverkansövningar under mandatperioden. 
Samverkansövningen skall innefatta samordning med 
flera av kommunens verksamheter eller andra aktörer 
och myndigheter lokalt och regionalt.  
 
Målvärde 1 = 2 Krisledningsövningar under 
mandatperioden. Enligt utbildnings- och övningsplan 
under 2023 och 2025 
Målvärde 2 = 80% av deltagande funktioner i 
Krisorganisationen skall delta i planerad övning. 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

 
Krisorganisationens funktioner 
Tjänsteman i beredskap (TiB) 8 personer 
Krisledningsnämnd, 6 personer 
Central krisledning, 9 funktioner 
Stab, 8 funktioner 
 
Följande funktioner ingår i den centrala krisledningen: 
Kommundirektör, TiB/Stabschef, 3 sektorchefer, 
Kommunikationsstrateg, Inriktnings- och 
samordningsfunktion från Räddningstjänstförbundet, 
Kungälv Energi och SOLTAK 
 
Följande funktioner ingår i Stab: 
Stabschef, Kommunikation, Analys, Samband och 
samverkan, Karttjänst, Dokumentation, Personal och 
ekonomi  

Utfall planerat och akut underhåll lokaler och 
anläggningar (tkr) 
 

 

Beskrivning 
Ändamålsenliga och väl fungerande kommunala 
lokaler en av förutsättningarna för ett robusthet i 
kommunala funktioner. Förebyggande underhåll är 
mer kostnadseffektivt och ger en bättre robusthet och 
bidrar till mindre akut underhåll. 
Mätmetod och rutiner 
Budget för planerat underhåll och akut underhåll 
ligger under enheten Fastighet drift och underhåll. 
Utfallet visar utfall för planerat respektive akut 
underhåll exklusive personalkostnader. Ansvarig 
Helena Tellberg 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Genomför risk- och 
sårbarhetsanalys och färdigställ 
handlingsplan 
Ansvarig 
Anders Holm 

Varje sektor ska under mandatperioden genomföra en 
risk- och sårbarhetsanalys. I analysen så ska man 
identifiera samhällsviktig verksamhet, åtaganden, 
beroenden samt genomföra riskanalys och 
riskhantering. Sektorernas analyser är sedan grunden 
för en Risk- och sårbarhetsanalys, handlingsplan för 
hantering av extraordinära händelser samt 
krisledningsplan för Kungälvs kommun. 

2023-12-
31 
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4.10 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Förvaltningens tolkning 

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter 

behöver kommunen professionell och motiverad personal. Våra medarbetare ska känna 

engagemang i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt 

serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till 

utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet. 

Kompetensförsörjning genom utveckling av digitalisering av verktyg och processer. Ökar 

attraktiviteten som modern arbetsgivare.  

 

Öka känslan av sammanhang (KASAM) genom att påverka anställdas känsla av egen upplevd 

kontroll, kunskap och motivation samt trivsel. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Upplevelse av ledarskap, temperaturmätning 
 
Inga tillgängliga data 

Beskrivning 
Indikatorn mäter hur medarbetare upplever det 
närmsta ledarskapet, med faktorer som bland annat 
stöd, tillgänglighet, samarbete och förtroende. 
Ledarskap är en viktig faktor för målet att det ska vara 
attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. Ett bra 
ledarskap bidrar till alla olika steg i ARUBA (Attrahera, 
Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla). Ledarskapet 
påverkar också meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet i KASAM (Känsla av sammanhang). 
Temperaturen för ledarskap mäts genom 
Winningtemp som är en löpande attitydundersökning 
med frågor som ställs till alla medarbetare i 
kommunen. Indikatorn utgår från en sammanställning 
av ett antal frågor kopplat till ledarskap. 
Mätmetod och rutiner 
Temperaturen för ledarskap mäts genom 
Winningtemp som är en löpande attitydundersökning 
med frågor som ställs till alla medarbetare i 
kommunen. Indikatorn utgår från en sammanställning 
av ett antal frågor kopplat till ledarskap. Ansvarig 
Anders Holm, Marie Stervik 

Känsla av meningsfullhet, temperaturmätning 
 
Inga tillgängliga data 

Beskrivning 
Indikatorn mäter i vilken utsträckning medarbetare 
upplever att arbetet är meningsfullt. Meningsfullhet är 
upplevelsen av att mål är väsentliga och 
påverkningsbara av den egna arbetsinsatsen samt 
hur arbetsinsatsen bidrar till positiv utveckling både 
för medarbetaren och samhället. Meningsfullhet är en 
viktig del för medarbetarens känsla av 
sammanhang(KASAM) och påverkar stegen 
attrahera, utveckla och behålla i ARUBA. 
Temperaturen för meningsfullhet mäts genom 
Winningtemp som är en löpande attitydundersökning 
med frågor som ställs till alla medarbetare i 
kommunen. Indikatorn utgår från en sammanställning 
av ett antal frågor kopplat till meningsfullhet. 
Mätmetod och rutiner 
Indikatorn avser resultatet för hela tertialen. Siffror tas 
fram ur Winningtemp av personal på HR-enheten. 
Ansvarig 
Anders Holm, Marie Stervik 

Möjlighet till personlig utveckling, 
temperaturmätning 

Beskrivning 
Indikatorn mäter i vilken utsträckning medarbetare 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

 
Inga tillgängliga data 

upplever att arbetet erbjuder personlig utveckling och 
kompetensutveckling för att kunna utföra ett bra 
arbete samt möjligheten till att lära sig nya saker. 
Personlig utveckling ger stimulans och ökar känsla av 
hanterbarhet och begriplighet vilket är en del av 
KASAM. Det påverkar även stegen attrahera, 
utveckla och behålla i ARUBA.  
Temperaturen för personlig utveckling mäts genom 
Winningtemp som är en löpande attitydundersökning 
med frågor som ställs till alla medarbetare i 
kommunen. Indikatorn utgår från en sammanställning 
av ett antal frågor kopplat till personlig utveckling. 
Mätmetod och rutiner 
Indikatorn avser resultatet för hela tertialen. Siffror tas 
fram ur Winningtemp av personal på HR-enheten. 
Ansvarig 
Anders Holm, Marie Stervik 

Upplevelse av teamkänsla, temperaturmätning 
 
Inga tillgängliga data 

Beskrivning 
Indikatorn mäter i vilken utsträckning medarbetare 
upplever teamkänsla. Teamkänsla syftar till 
samarbete och respekt kollegor emellan samt hur 
detta används för att utveckla idéer och arbetssätt 
tillsammans. Det påverkar hanterbarheten(KASAM) 
och stegen attrahera, utveckla och behålla i ARUBA. 
Temperaturen för teamkänsla mäts genom 
Winningtemp som är en löpande attitydundersökning 
med frågor som ställs till alla medarbetare i 
kommunen. Indikatorn utgår från en sammanställning 
av ett antal frågor kopplat till teamkänsla. 
Mätmetod och rutiner 
Indikatorn avser resultatet för hela tertialen. Siffror tas 
fram ur Winningtemp av personal på HR-enheten. 
Ansvarig 
Anders Holm, Marie Stervik 

Temperaturmätningen införs till 2023 och därmed finns inga historiska siffror att använda för att sätta målvärde för indikatorerna. 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Utveckla systematiskt arbetssätt för 
att erbjuda praktikplatser 
Ansvarig 
Anders Holm 

För att säkra en framtida kompetensförsörjning 
behöver sektorns olika yrken och arbetsuppgifter 
synliggöras bland barn, studerande och nyanlända. 
Sektorn behöver erbjuda fler praktikplatser för 
grundskolan, gymnasiet, högskolor och 
yrkesutbildningar. För att underlätta för 
verksamheterna att erbjuda praktikplatser behövs ett 
strukturerat arbetssätt. Det strukturerade arbetssättet 
innefattar planering med årshjul för att fånga 
praktikperioder och planering i verksamheten och ett 
strukturerat praktikmottagande med 
handledarutbildning, checklistor och 
praktikantuppdrag. 
 
Utred olika former av praktik, exempelvis gruppvis 
eller individuell praktik. 
 
Bryt ner lönekriteriet ansvar till att innefatta aktivt 
handledarskap. 

2023-12-
31 

Utvecklat samarbete med högskolor 
och yrkesutbildningar 
Ansvarig 
Anders Holm 

Sektorn behöver stärka sin närvaro på 
arbetsmarknadsrelaterade event för att locka till oss 
praktikanter och exjobb/uppsatsuppdrag samt att 
marknadsföra Kungälvs kommun som arbetsplats. En 
del i detta är även att använda sig av 
studentmedarbetare enligt det avtal som finns. 

2023-12-
31 
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4.11 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska 

hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 

Förvaltningens tolkning 

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och arbetar strukturerat med utveckling och ständiga 

förbättringar i våra verksamheter. Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av 

jämförbara kommuner när det gäller verksamhetens kvalitet och hushållning 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Bygglov – Index i servicemätningen insikt (Privat 
och företag) 
Målvärde 2023 
70 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Indikatorn mäter både företag 
och privatpersoners upplevda service.  NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt 
Mätmetod och rutiner 
Resultat hämtas från https://insikt.origogroup.com/. 
Räkna med både privatpersoner och företag. 
Jämförelse med BRG. Ansvarig 
Mirsad Radoncic 

Allmän platsmark - Index i servicemätningen 
Insikt (Privat och företag) 
Målvärde 2023 
75 

 

Beskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre 
företagsklimat. Index 0-100. 
NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt 
Mätmetod och rutiner 
Resultat hämtas från https://insikt.origogroup.com/. 
Räkna med både privatpersoner och företag. 
Jämförelse med BRG. Ansvarig 
Mikael Svensson 

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

 

Beskrivning 
Kostnad för måltider i grundskola skolkommun, tkr 
dividerat med antal elever i kommunens grundskola. 
Avser åk 1-9 motsvarande. Avser 
skolmåltidsverksamhet (inklusive personal, livsmedel, 
transporter och material), cafeteria, administrativa 
kostnader (t.ex. lönekostnader för 
skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av 
tillagning eller servering av en från kommunen 
fristående entreprenör. Även intäkter från leveranser 
av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader 
för denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. 
Lokalkostnader för skolmåltider redovisas inte här 
utan under lokaler. De skolor som köper sin sina 
skolmåltider från storkök och betalar ett portionspris 
ska exkludera kostnaden för lokaler om de ingår i 
portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

december. Avser egen regi. Källa: SCB. 
ID: N15013 
Mätmetod och rutiner 
Resultat publiceras i Kolada vecka 35 för föregående 
år. Ansvarig 
Anneli Thronsen 

Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, 
kr/elev 
 

 

Beskrivning 
Kostnad för måltider kommunal gymnasieskola, tkr 
dividerat med antal elever i kommunens 
gymnasieskola. Avser skolmåltidsverksamhet 
(inklusive personal, livsmedel, transporter och 
material), cafeteria, administrativa kostnader (t.ex. 
lönekostnader för skolmåltidskonsulent och 
kostkonsulent), köp av tillagning eller servering av en 
från kommunen fristående entreprenör. Även intäkter 
från leveranser av mat till annan verksamhet 
redovisas om kostnader för denna verksamhet ingår i 
skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för 
skolmåltider redovisas inte här utan under lokaler. De 
skolor som köper sin sina skolmåltider från storkök 
och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden 
för lokaler om de ingår i portionspriset. Uppgiften 
avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. 
Källa: SCB. 
ID: N17012 
Mätmetod och rutiner 
Resultat publiceras i Kolada vecka 35 för föregående 
år. Ansvarig 
Anneli Thronsen 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Förberedelser för att mäta 
kostnadseffektivitet inom 
måltidsverksamheten. 
Ansvarig 
Anneli Thronsen 

Förberedelser för att kunna mäta kostnadseffektiv 
leverans. Möjliggöra att jämföra sig med privata 
verksamheter. Det gäller båda råvarornas kostnader 
per måltid och personalkostnaden per måltid. 

2023-12-
31 

Förberedelser att mäta 
kostnadseffektivitet i 
lokalvårdsverksamheten. 
Ansvarig 
Anneli Thronsen 

Under 2021 kommer vi att arbeta med förberedelser 
och framtagande av nyckeltal för att 2022  mäta t.ex. 
kostnad per kvadratmeter städad yta för jämförelse av 
extern och intern leverans. 

2023-12-
31 

Uppdatering och komplettering av 
underhållsplan för byggnader 
Ansvarig 
Susanne Claesson, Helena Tellberg 

Underhållsplanen beskriver fastigheternas 
underhållsbehov och utgör ett underlag för prioritering 
av åtgärder utifrån tilldelad budget. 
Underhållsbehovet uppdateras löpande. 
Underhållsåtgärder för kommande år fastställs i slutet 
av innevarande år. 

2023-12-
31 

Översyn IT-system 
Ansvarig 
Anders Holm, Helena Tellberg 

Inom Sektor Samhälle och utveckling finns det drygt 
60 IT-system. En genomlysning av dessa system 
önskas och syftena är att: 
- effektivisera förvaltningen av Sektorns IT-system 
och visa eventuella möjligheter att minska 
förvaltningskostnaden.  
- se över säkerheten i systemen  
- finns det system som kan avvecklas eller slås ihop 

2023-12-
31 

Öka omsättningen i lager och 
minska lagerhållning 
Ansvarig 
Anneli Thronsen 

Måltidsverksamheten behöver utveckla ett 
systematiskt arbetssätt för att öka omsättningen i 
lager för att minska svinn. Digitalt 
lagerhanteringssystem är en möjlig lösning. 

2023-12-
31 
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5 Politiska uppdrag 

5.1 Uppdrag från kommunfullmäktige 

5.2 Uppdrag från kommunstyrelsen 

5.2.1 KS uppdrag 

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

Ny 2023 BSoF. 
Inkludering av barn 
från resurssvaga 
hem i föreningslivet 

Förslag på åtgärder 
tas fram i dialog 
med beredningen 
och idrottsrådet 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning i samarbete med berörd 
beredning.  
En förutsättning kan vara aktiviteter 
med låga avgifter och gratis eller 
billig förtäring vid aktiviteter och 
utflykter. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Lena 
Arnfelt, 
Anders 
Holm, 

Dennis 
Reinhold 

Ny 2023 OKTOBER 
BSF. 
Kollektivtrafik/Ta 
fram modell över ny 
ansvarsfördelning 
av kollektivtrafik 

Förslag på modell 
tas fram i dialog 
med beredningen 
 

 Ej påbörjad 

Förvaltningen bistår beredningen 
med att utarbeta förslag på modell. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Anders 
Holm 

Ny 2023 OKTOBER 
Utveckla Oasen och 
gamla stadskärnan 
utifrån tydliga krav 
på arkitektur och 
utformning när ny 
bebyggelse möter 
den gamla. 

Översiktsplan för 
Kungälv 
 

 Pågående 

På lång sikt. Förvaltningen har startat 
arbetet med en ny översiktsplan för 
hela kommunen med en högre 
detaljering av tätorten Kungälv än 
resterande kommundelar. Åtgärder 
på kortare sikt kan lösas med 
strategiska dokument och policys. 
 
Förvaltningen tar fram en 
arkitekturpolicy som ett stöd i 
utvecklingen av stadskärnan.  
 
Fokus i planeringen av samtliga 
pågående detaljplaner och 
planprogram i stadskärnan är att 
samordna arbetet i möjligaste mån 
och tillsammans arbeta mot att länka 
samman gamla och nya Kungälv. 
 
Planering pågår för att bygga ihop 
Kungälv och Ytterby genom bland 
annat Arenastaden vid Yttern och 
bostäder på Åseberget. Detaljplan 
pågår för Arenastaden, planprogram 
pågår för Åseberget. 

2021-01-
01 

2024-12-
31 

Anders 
Holm, Åsa 

Berglie 

Ny 2023 Öka 
lagerhållningen av 
nödvändig materiel 
och livsmedel 

Ta fram 
investeringsförslag 
på beredskapslager 
för politiskt beslut. 
 

 Ej påbörjad 

Risk- och sårbarhetsanalys och 
kontinuitetsplan kommer finnas 
september 2023. Förslaget på 
beredskapslager ska utgå från 
kontinuitetsplan. 
Förslaget kommer innehålla 
beräkningar på volymer, kostnader 
samt specifikation på vilka varor som 
ska lagerhållas. Det omfattar både 
material och livsmedel. 
För livsmedel finns två olika delar i 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm 



213/22 Budget 2023 - Sektorernas verksamhetsplaner - KS2022/1866-5 Budget 2023 - Sektorernas verksamhetsplaner : Sektorplan 2023 Samhälle och utveckling

  

 

 

 

Samhälle och utveckling, Sektorplan 2023 52(58) 

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

beredskapen: 
•Kris- och beredskapsmeny 2 veckor. 
•Beredskapslager 1-6 månader. 
Frystorkad portionsmat. 

Ny 2023 Starta upp 
arbetet med ny 
översiktsplan 

Starta upp arbete 
med ny 
översiktsplan 
 

 Ej påbörjad 

Inleds med planeringsstrategi. Sen 
fortsätter översiktsplanearbetet med 
framtagande av samrådshandlingar. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm 

Ny 2023 Utred ett 
kommunalt bidrag 
för enskilda vägar 

Utredning 
kommunalt bidrag 
för enskilda vägar 
 

 Ej påbörjad 

Utredning och underlag för beslut tas 
fram. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm 

Ny 2023 Främja 
arbetet med att 
rusta upp och sköta 
vandringsleder i 
hela kommunen 

Strategiskt 
samarbete med 
lokala aktörer och 
Västkuststiftelsen 
för upprustning av 
vandringsleder 
 

 Ej påbörjad 

Kungälv har ett flertal vandringsleder 
som förvaltas av olika aktörer. 
Förvaltningen ser över 
ansvarsfördelning inom förvaltningen 
och i samarbetet med andra aktörer, 
såsom Västkuststiftelsen. Förutom 
skötsel kommer förvaltningen att se 
över behovet av utrustning och 
upprustning. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm 

Ny 2023 Bidra till att 
Marstrand stärks 
som året-runt-
samhälle 

Utveckling av 
offentlig service och 
infrastruktur 
 

 Ej påbörjad 

Planera för mer verksamheter i 
området kring Marstrand. Säkerställ 
uteserveringar i detaljplan. 
 
Utveckling av offentlig service som 
exempelvis skola, arbete med 
detaljplaner, upprustning av kajer 
och utveckling av marstrandsfärjan. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

 

Ny 2023 Planera för 
elektrifiering av 
Marstrandsfärjan 

Utredning och 
förprojektering inför 
elektrifiering 
 

 Ej påbörjad 

Utredning och förprojektering inför 
elektrifiering pågår. 
 
Alternativkostnad för andra tekniska 
lösningar undersöks och kommer att 
presenteras för politiken. 

2022-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm 

Ny 2023 OKTOBER 
Arbeta fram förslag 
på stadsplan där 
kulturen ingår i 
konceptet 

Utredning nytt 
stadsbibliotek i 
Kungälvs tätort. 
 

 Ej påbörjad 

Utred möjligheter, utmaningar och 
kostnader för byggnation i egen regi 
eller annans regi. I samarbete med 
Sektor Bildning och Lärande utreda 
konsekvenser för 
kulturverksamheten och Mimers hus 
gymnasium. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm, 

Dennis 
Reinhold 

Utredning etablering 
av stadsmuseum i 
Kungälvs gamla 
stadskärna. 
 

 Ej påbörjad 

Utred möjligheter att inhysa 
stadsmuseum i befintlig bebyggelse. 
Exempelvis Rådhuset eller Sigillet. 
Utredningen görs i samarbete med 
Sektor Bildning och Lärande. 
Undersök även möjligheten att skapa 
ett digitalt stadsmusem. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm, 

Dennis 
Reinhold 

Använd historiska 
namn i 
stadsutvecklingen. 
 

 Ej påbörjad 

Döp gator och kvarter i 
stadsutvecklingsprojekt så att den 
historiska kopplingen till platsen 
framgår. Ta vara på kulturen i 
stadens olika utvecklingsprojekt. 
Utveckla sätt att uppmärksamma 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm, 

Dennis 
Reinhold 
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

kulturen för invånare m fl. 

Ta fram färdplan 
Kungälv stadskärna 
 

 Ej påbörjad 

I arbetet med att ta fram en färdplan 
för Kungälvs stadskärna kommer det 
bland annat att göras en stråkanalys 
och utredning av urbana 
verksamheter för Kungälvs 
stadskärna. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

 

Ny 2023 OKTOBER 
Organiserad 
fritidsaktivitet 

Stärkt stöd till 
föreningar för 
trygghetsskapande 
åtgärder. 
 

 Ej påbörjad 

Stärkt stöd för organiserade 
fritidsaktiviteter unga, äldre och 
medborgare med 
funktionsnedsättning. Förvaltningen 
ska arbeta inslussande mot 
föreningsaktiviteter samtidigt som 
föreningslivet och civilsamhället ska 
stimuleras att erbjuda mer aktiviteter. 
 
Förvaltningen har påbörjat Plan för 
inkludering i fritidsaktiviteter 
tillsammans med föreningssektorn. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

 

Ny 2023 Ökad 
kollektiv 
jobbpendling 

Regelbunden dialog 
med Västtrafik och 
Trafikverket 
 

 Ej påbörjad 

Kollektivtrafikfrågan är en viktig del i 
samhällsplaneringen. En 
utgångspunkt i översiktsplanarbetet 
är GR:s strukturbild. Detaljplaner 
med möjlighet till god kollektivtrafik 
prioriteras framför andra.   
 
Regelbunden dialog hålls med 
Västtrafik gällande linjer och 
turtäthet. 
Dialog hålls med Trafikverket om 
behov av robusta älvförbindelser 
samt medfinansiering av väglänken 
Kareby-Ekelöf (väg 168-E6). 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

 

Ny 2023 Främja 
utvecklingen av 
ställplatser för 
husbilar 

Utveckla 
ställplatserna på 
Fästningsholmen, 
Koön och Rökan. 
 

 Ej påbörjad 

Utveckla befintliga ställplatser och 
göra platserna mer attraktiva för 
besökare. Efter förutsättningarna 
säkerställa tillgång till exempelvis el, 
vatten eller latrintömning. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Anders 
Holm 

Ny 2023 OKTOBER 
Bostäder med olika 
upplåtelseformer, 
Varje serviceort ska 
ha en 
utvecklingsplan, 
Hållbar 
bostadspolitik - i 
hela kommunen 

Revidera 
översiktsplan och 
bostadsförsörjnings
program 
 

 Ej påbörjad 

Arbetet med översiktsplanen är 
påbörjat och ska redovisas 
kontinuerligt för kommunstyrelsen.  
 
I den kan det vara fördjupningar för 
respektive seviceorts 
utvecklingsplaner.  
 
I bostadsförsörjningsprogrammet 
beskrivs kommunens bostadspolitik, 
där styrning om hur kommunens 
mark i olika lägen ska markanvisas 
med bostäder i olika 
upplåtelseformer. En översyn av 
bostadsförsörjningsprogrammet görs 
under 2023. 
 
Arbete med kommunala 
infrastrukturen och lokaler kopplas till 
lokalförsörjningsprogrammet. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

Ny 2023 OKTOBER 
Identifiera, 
organisera och leda 
lokalt/regionalt 
samarbete för ett 
friskt och levande 
hav. Uppdraget 
omfattar att föreslå 
tidplan för åtgärder, 
uppföljning och 
åtgärder på plats 
senast 2025 

Samarbete med 8 
fjordar 
 

 Ej påbörjad 

I samarbete med 8 Fjordar, övriga 
medlemskommuner,  och andra 
organisationer tas förslag på 
åtgärder fram. 8 Fjordars arbetssätt 
ska vara grunden till det.  
 
Förvaltningen arbetar med 
Åtgärdsprogram för västerhavets 
vattendistrikt 2021-2027, som Havs 
och vattenmyndigheten tagit fram. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

 

Ny 2023 OKTOBER 
Öka parkernas 
attraktivitet med 
planteringar och 
aktivitetsytor, 
Offentlig 
utsmyckning - avsätt 
resurser för att göra 
kommundelarnas 
centra trevligare, 
Blomsterstaden 

Använd 
ekosystemtjänster 
för att öka stadens 
attraktivitet och 
robusthet. 
 

 Ej påbörjad 

I arbetet med en färdplan för 
Kungälvs stadskärna kommer det tas 
ett helhetsgrepp gällande 
grönstrukturen, stråken, 
mötesplatserna m.m. som skapar en 
attraktiv stad. I 
exploateringsprojekten utreds 
moderna lösningar där det är möjligt 
att kombinera planteringar med 
dagvattenlösningar och 
ekosystemtjänster.  
 
Kongahällaområdet kommer att 
kompletteras med en park. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

 

Ny 2023 OKTOBER 
Underlätta för de 
invånare, föreningar 
och företag i 
Kungälv som vill 
reducera 
klimatutsläppen, 
Omställningsrådgivn
ing till medborgare 

Synliggöra 
kommunens 
erbjudande om 
rådgivning 
 

 Ej påbörjad 

Förslag text från Haleh 
 
Frågorna ska hanteras via 
kundcenter. Genom operativ 
samverkan inom förvaltningen och 
uppgiftsväxling inom förvaltningen 
tillgodoses uppgiften inom 
kundcenters uppdragsområde. 
Samarbete ska ske med 
energirådgivningen och Kungälv 
Energi. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

 

Ny 2023 OKTOBER. 
Trångboddhet, 
Sociala kontrakt, 
Socialtjänstens 
behov av bostäder 

Bostadsplanering 
 

 Ej påbörjad 

En modell tas fram för att matcha 
behov och utbud i tätt samarbete 
mellan ToS och SoU. 
Resultatet av behovsanalysen ska 
införlivas i 
bostadsförsörjningsprogrammet.  
Våra behov läggs med i framtida 
markanvisningar.  
 
Utredning och förslag presenteras 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

 

Ny 2023 OKTOBER 
Satsning på friluftsliv 
och förebyggande 
hälsa 

Uppmuntra till och 
engagera 
medborgarna i 
förenings, fritids, 
och friluftsaktiviteter. 
 

 Ej påbörjad 

Kungälv har ett rikt idrotts- och 
kulturliv med många aktiva personer.  
Förvaltningen behöver nå ut till och 
engagera personer som riskerar 
stillasittande, ensamhet och osunda 
livsvanor som ger en sämre hälsa. 
 
Workshop om inkludering av unga i 
meningsfulla fritidsaktiviteter har 
genomförts med representanter från 
bland annat förvaltningen, 
idrottsrådet, funktionspolitiska rådet. 
Liknande workshop har även gjorts i 
ungdomsrådet. Resultatet av detta 

2023-01-
01 

2024-12-
31 
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

och kommande möten kommer 
utgöra underlag till en kommande 
plan för inkludering i meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 
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6 Intern kontroll 

Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god 

intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna, med 

medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert. En intern kontrollplan upprättas 

för varje år där sektorledningen genom en riskanalys har identifierat de största riskerna för att 

våra rutiner inte följs. Granskning genomförs under året och följs upp i en rapport i slutet av 

året. 

Inför 2023 har sektorn i riskanalysen identifierat risker inom momshantering inom fastighet, 

körkortsbehörighet, tidredovisning, säkerhet vid arbete i närheten av kemikalier samt 

avtalsskrivning vid entreprenadarbeten. Risken definieras utifrån sannolikhet och 

allvarlighetsgrad. Vissa av granskningarna har gjorts under 2022 och visat på avvikelser och 

görs därmed även under 2023 efter vidtagna förbättringsåtgärder. 
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7 Agenda 2030 

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för 

hållbar utveckling. Den består av 17 globala mål och 169 tillhörande delmål som syftar till att 

utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 

jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 

planeten och dess naturresurser. målen är globala men mycket av arbetet måste ske på lokal 

nivå. Kungälvs kommun har ett ansvar för utvecklingen på lokal nivå för att skapa en god 

livsmiljö för nuvarande och framtida invånare och samtidigt bidra till det gemensamma 

arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå. Flera av kommunens 

grunduppdrag, exempelvis vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller indirekt 

kopplade till delmål i agenda 2030. 

I sektor Samhälle och utveckling planerar, bygger och underhåller vi det framtida Kungälv. 

Målen i Agenda 2030 hjälper oss att planera ett samhälle som ger en god livsmiljö även i 

framtiden. Agenda 2030 behövs som ett analysverktyg och en modell för hur vi ska utveckla 

samhället ur såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet. 

Under 2023 ligger fokus på fortsatt utbildning och uppföljning av genomförda insatser som 

bidrar till målen. Sektorn arbetar tillsammans med övriga sektorer, föreningar och näringsliv 

för att skapa bästa möjliga förutsättningar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
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8 Säkerhet och trygghet 

Alla sektorer och verksamheter ansvarar för säkerhet och trygghet inom sitt ansvarsområde 

och grunduppdrag. Det innebär att skapa säkerhet och trygghet för verksamheternas 

målgrupper och medarbetare och att ha en beredskap att upprätthålla prioriterad verksamhet i 

händelse av kris. 

Lagstiftning och styrande dokument: 

• Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

• Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun (KS2019/1909) 

Under 2022 har en risk- och sårbarhetsanalys påbörjats och ska färdigställas under 2023. Den 

sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra underlag för kommunens risk- 

och sårbarhetsanalys som ska vara färdigställd och antagen i oktober 2023. Med utgångspunkt 

från sektorn risk- och sårbarhetsanalys där man identifierat samhällsviktig verksamhet, 

åtaganden, beroenden samt genomfört en riskanalys, ska en handlingsplan (riskhantering) tas 

fram för sektorn. Detta kommer att utgöra sektorns kontinuitetsplanering. Processen med risk 

och sårbarhetsanalys genomförs varje mandatperiod. 

Under 2023 ska sektorn genomföra minst två krisledningsövningar. Övningarna ska utgå från 

utvalda scenarion i genomförd riskanalys/riskhantering. Övningarna ska planeras och 

genomföras i samverkan med kommunens säkerhetsenhet. 

Varje sektor ska i fredstid aktivt ta ställning till om krigsplacering ska tillämpas och vilka 

tjänster som ska omfattas. Krigsplacering ska ske i den omfattning som krävs för att 

verksamheten ska fungera under höjd beredskap och för att kunna fullgöra uppgifterna inom 

totalförsvaret. En årlig översyn av behovet att krigsplacera ska göras. 
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1 Sektorns verksamhet 

1.1 Verksamhetsidé 

Sektor bildning och lärandes målsättning, som är en tolkning av kommunens vision, är att 

"Alla ska lyckas". Visionen ska vara vägledande för alla våra verksamhetsområden och prägla 

vårt sätt att arbeta. 

• Vi har som grundidé att de människor som har valt att arbeta hos oss ständigt ska 

reflektera över sitt ansvar och roll för att uppnå ” alla ska lyckas”. 

• Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en 

utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas. 

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

kreativa. 

• Det innebär också en förväntan att alla anstränger sig för att skaffa sig relevant 

information i syfte att utveckla verksamheten till en utvecklande lärmiljö för alla barn 

och elever. 

• Inställningen hos våra medarbetare ska därför präglas av ett aktivt förhållningssätt där 

initiativ till förbättringar är en naturlig del av jobbet. 

• Sektorn måste därför präglas av öppenhet och en stark tilltro till medarbetarnas 

kompetens och förmåga. 

1.2 Styrande dokument av särskild betydelse 

Styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt? 

Skollag Lag som styr det som gäller i 
skolväsendet. 

Att berörda delar av 
organisationen har god kännedom 
och kunskap om de delar i 
skollagen som angår dem. 

Skolförordningar för respektive 
verksamhet 

Ytterligare regelverk för 
skolväsendet. 

Att berörda delar av 
organisationen har god kännedom 
och kunskap om de delar i 
skollagen som angår dem. 

Läroplaner Beskriver skolans värdegrund och 
uppgifter samt övergripande mål 
och riktlinjer 

Att undervisning och övrigt 
skolinnehåll utgår från läroplan. 

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets 
rättigheter 

Att alla barns rättigheter 
tillförsäkras de barn som finns i 
sektorns verksamheter. 

Allmänna råd Rekommendationer om hur olika 
skolformer bör tillämpa lagar och 
regler 

Om verksamheten på annat sätt 
inte tillämpar lagar och regler ska 
allmänna råd efterlevas helt. 

Arbetsmiljölagen Lag som styr arbetsmiljön för 
personal och elever 

Att en god arbetsmiljö tillförsäkras 
alla som vistas inom sektorns 
verksamheter. 

Samverkansavtal Avtal mellan arbetsgivare och fack Att arbetsgivare och fack 
tillsammans arbetar mot goda 
arbetsförhållanden och en god 
arbetsmiljö. 
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Styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt? 

Samverkansavtal GR Avtal inom Göteborgsregionen 
inom olika verksamheter. 
Långtgående samverkan sker 
exempelvis genom 
gymnasieskolans gemensamma 
antagning. 

Att tillsammans med andra 
kommuner ta ett gemensamt 
ansvar på de områden som kräver 
det. 

Agenda 2030 FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. De globala målen är 17 
ambitiösa och universella mål som 
antogs av världens ledare 2015. 
Målen ska bidra till socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling och vara 
uppnådda till år 2030 i världens 
alla länder. 

Att de mål som sektorns 
verksamheter bidrar till synliggörs. 

Bibliotekslagen Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning 
och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla. 

  

1.3 Politisk vision, värderingar, mål och uppdrag som direkt 

påverkar verksamheten 

Kommunfullmäktiges strategiska mål 

• Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

Kommunfullmäktiges resultatmål 

• Attraktiv att vara anställd i Kungälvs kommun. 

• Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse 

med landets bästa kommuner. 

• Alla barn och elever vistas i trygg och säker pedagogisk miljö. 

• Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola. 

• En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. 

• Förbättrat näringslivsklimat. 

• Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt 

och varierat kultur- och fritidsliv. 

• Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet. 

• 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning. 

• Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella 

kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser. 

Politiska uppdrag från 2023 och framåt 

• Resurssäkra skolpengen långsiktigt 

• Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa 

• Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår. 

• NPF-säkra förskolor/skolor 

• Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat 
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• Stärka rektorernas mandat och mod  

• Stärk lärarens pedagogiska roll 

• Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna 

• Erbjud YH-utbildningar i Kungälv 

• Dialog med näringslivet om kompetensbehov 

• Korta köerna till kulturskolan 

• Sociala investeringar med lön istället för bidrag 

1.4 Målgrupper 

Sektorn som helhet har följande målgrupper av särskilt betydelse: 

Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss? 

Barn Utbildning och omsorg utifrån 
skollag och läroplan 

Alla har rätt att bli sitt bästa jag i en 
tillgänglig förskola och pedagogisk 
omsorg 

Elever Alla elever behöver mötas där de 
befinner sig. 

Det kompensatoriska uppdraget, 
trygghet och studiero samt 
individanpassning 

Vårdnadshavare Skolan ska klargöra för elever och 
föräldrar vilka mål utbildningen har, 
vilka krav skolan ställer och vilka 
rättigheter och skyldigheter elever 
och deras vårdnadshavare har. 

Goda och tillitsfulla relationer. 

Alla barn, unga och äldre oavsett 
social situation och 
funktionsvariation. 

Alla barn och unga i Kungälvs 
kommun ska ha likvärdiga 
möjligheter att utvecklas genom 
kulturutövande i verksamhet av 
hög kvalitet och hög tillgänglighet. 
Alla medborgare i Kungälvs 
kommun ska ha möjlighet att ta det 
av kulturupplevelser, kulturella 
aktiviteter, kommunens rika 
kulturarv och en kulturell 
mötesplats i Mimers Kulturhus. 

Brett och varierat utbud med god 
tillgänglighet. 

Sektorchef, sektorledningsgrupp och central förvaltning har följande viktiga målgrupper: 

Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss? 

Huvudman Skolchefens/Sektorchefs uppgift är 
att hjälpa huvudmannen se till att 
verksamheten följer de föreskrifter 
som gäller för utbildning och kultur. 

Att ge rätt bild av verksamheten till 
våra politiker 

Verksamhetschefer Skolchefens/Sektorchefs uppgift är 
att arbeta tillsammans med 
verksamhetschefer så att 
verksamheten ska kunna följa de 
föreskrifter som gäller för 
utbildning och kultur. 

Att skapa förutsättningar för 
verksamhetschefer att utveckla 
enheterna mot en högre 
måluppfyllelse 

Rektorer/enhetschef Rektor/enhetschefs uppgift är att 
ge förutsättningar till 
rektor/enhetschef så att enheterna 
ska kunna följa de föreskrifter som 
gäller för verksamhetsområdena. 

Att skapa förutsättningar för 
rektorer/enhetschef att utveckla 
enheten mot en högre 
måluppfyllelse 

Övriga sektorer inom kommunen Sektorchefens uppgift är att arbeta 
för att skapa hållbara strukturer för 
samarbete 

Förbättra och utveckla samarbetet 
för en högre måluppfyllelse inom 
kommunen, skolan och kulturen. 
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2 Sektorns verksamhetsområden 

2.1 Förskola och pedagogisk omsorg 

2.1.1 Verksamhetsidé 

Barnen i Kungälvs kommuns förskolor får ta del av en lek- och lustfylld utbildning som vilar 

på demokratiska värden. Vi utmanar barnen och lägger grunden till ett livslångt lärande i en 

trygg och stimulerande miljö. En förskola där alla har rätt att bli sitt bästa jag. 

2.2 Grundskola och fritidshem Åk F-6 

2.2.1 Verksamhetsidé 

Grundskolan i Kungälv ska bedriva en likvärdig och trygg utbildning som vilar på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i syfte att främja elevers utveckling och lärande. 

Elever ska utvecklas och utmanas i kunskaper och värderingar för att nå så långt som möjligt 

utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten skall vara transparent så att såväl elever som 

vårdnadshavare känner delaktighet. 

2.3 Grundskola Åk 7-9 

2.3.1 Verksamhetsidé 

Grundskolan i Kungälv ska bedriva en likvärdig och trygg utbildning som vilar på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i syfte att främja elevers utveckling och lärande. 

Elever ska utvecklas och utmanas i kunskaper och värderingar för att nå så långt som möjligt 

utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten skall vara transparent så att såväl elever som 

vårdnadshavare känner delaktighet. 

2.4 Gymnasium och vuxenutbildning 

2.4.1 Verksamhetsidé 

Gymnasieskolorna i Kungälvs kommun ska anordna likvärdig utbildning av hög kvalitet, 

genom undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Skolorna ska vara attraktiva där eleverna trivs, känner trygghet och studiero. Alla elever ska 

nå så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt. Tiden i gymnasieskolan ska också bli en 

positiv och viktig pusselbit i alla elevers livsresa till goda samhällsmedborgare. 

2.5 Kultur 

2.5.1 Verksamhetsidé 

Verksamhetsidé: Kulturen i Kungälvs kommun ska ge alla möjlighet att ta del av 

kulturupplevelser, kulturella aktiviteter, kommunens rika kulturarv och en kulturell 

mötesplats i Mimers Kulturhus. Kulturen ska stötta och stärka kommunens kulturaktörer. 

Kulturens roll ska tydliggöras i arbetet med inkludering, samhällsbyggande och demokratiska 

processer och bidra till sammanhang och mening. 
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2.6 Kompetenscentrum 

2.6.1 Verksamhetsidé 

Kompetenscentrums verksamhetsidé är att skapa möjligheter för människor att kunna nå egen 

försörjning. Kompetenscentrum riktar sig mot medborgarna i Kungälvs kommun, i första 

hand medborgare mellan 16 och 65 år. 

Kompetenscentrums huvuduppgift är att erbjuda utbildningar och insatser som leder till arbete 

eller vidare studier. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för 

alla och samverka med arbetsmarknadens aktörer i syfte att skapa utbildningar som möter 

arbetsmarknadens behov av kompetens. 

Kompetenscentrum samlar kommunens kompetenser inom utbildning, arbete och integration 

för att skapa effektiva insatser som gynnar målgruppen. Medborgarna som kommer in till 

Kompetenscentrum ska erbjudas kartläggning av kompetenser för att kunna ta del av 

behovsanpassade insatser som ökar möjligheter till egen försörjning. Genom att arbeta 

tillsammans ska vi möjliggöra en ökad integration i det svenska samhället. 
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3 Sektorns förutsättningar 

3.1 Ekonomi 

3.1.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 

  Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2021 

Sektorgemensamt  -106 852 -104 471 

Förskola och pedagogisk omsorg  -366 018 -334 694 

Grundskola och fritidshem åk F-6  -450 105 -437 188 

Grundskola åk 7-9  -132 435 -121 588 

Gymnasium  -186 917 -195 923 

Kultur  -41 991 -39 846 

Kompetenscentrum  -32 932  

Nettokostnad  -1 317 250 -1 233 710 

3.2 Personal 

3.2.1 Personal 

3.2.1.1 Anställda 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Antal anställda 1 580 1 657 

Antal anställda, kvinnor 1 294 1 356 

Antal anställda, män 286 301 

Antal årsarbetare 1 544 1 603 

Antal årsarbetare, kvinnor 1 264 1 315 

Antal årsarbetare, män 280 288 

3.2.1.2 Arbetade timmar 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Månadsavlönade (antal timmar) 1 518 021 2 341 343 

Mer/övertid (antal timmar) 4 266 6 158 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 217 860 1 874 797 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 300 161 466 546 

Timavlönade (antal timmar) 107 269 125 640 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 88 096 103 812 

Timavlönade, män (antal timmar) 19 173 21 828 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar (%) 6,6% 5,1% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar, kvinnor (%) 6,7% 5,2% 
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  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar, män (%) 6% 9,5% 

3.2.1.3 Sjukfrånvaro 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,3 7,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor 9,1 8,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män 5,1 4,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år 7,4 6,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år 7,6 6,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år 9,8 8,5 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 33,7 32,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar 4,6 4,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer 3,7 3,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar 1,3 1,1 

3.2.1.4 Sjuklönekostnad 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Sjuklönekostnad Kronor 14 577 018 17 035 674 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 12 592 935 14 956 411 

Sjuklönekostnad kronor, män 1 984 083 2 079 263 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 5 867 250 7 010 180 

Summa 20 444 268 24 045 854 

3.3 Volymer 

3.3.1 Förskola och pedagogisk omsorg 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Kommunal förskola, antal helårsplatser 2 183 2 068 2 076 2 011 

Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn 150 173 154 173 

Fristående förskola, antal barn 620 587 587 510 

3.3.2 Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever 5 406 5 397 5 383 5 315 

Kommunal grundsärskola, årskurs 1-9, antal elever 55 48 55 45 

Kommunala fritidshem, antal elever 2 385 2 395 2 335 2 306 

Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever 700 687 687 687 
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Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Fristående fritidshem, antal elever 250 227 227 244 

3.3.3 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal 
elever totalt 1 600 1 669 1 595 1 587 

Kommunal gymnasiesärskola (Trekungagymnasiet), 
antal elever totalt 85 80 83 86 

Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal 
elever folkbokförda i Kungälvs kommun 250 250 250 235 

Fristående gymnasieskola, antal elever 400 400 400 386 

3.3.4 Vuxenutbildning 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Sfi, gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, 
antal elever folkbokförda i Kungälvs kommun 1 200 1 291 1 291 1 189 

Sfi, gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, 
antal elever folkbokförda i annan kommun 150 188 188 176 

Sfi, gymnasial och grundläggande vuxenutbildning i 
annan kommun, antal elever folkbokförda i 
Kungälvs kommun 350 370 370 294 

3.3.5 Mottagning nyanlända och ensamkommande 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning 
(vuxna/familjer) 80 69 69 62 

Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO 
vuxna/familjer) 15 15 15 17 

Antal barn i mängden mottagna enligt 
bosättningslagstiftning 36 30 30 31 

3.3.6 Bibliotek och kulturskola 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal utlån totalt 280 000 330 000  230 841 

Antal utlån barn 140 000 170 000  123 840 

Antal deltagartillfällen kulturskolan 26 400 28 000  23 520 
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4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta 
med samt aktiviteter och indikatorer 

4.1 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker 

pedagogisk miljö 

Förvaltningens tolkning 

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett 

helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att 

förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn 

och elever känner sig trygga och utvecklas. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är trygg i 
skolan", index. 
Målvärde 2023 
85 

 

Beskrivning 
Enkäten genomförs en gång per året av 
Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-
100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet 
publiceras under våren. Frågan kan komma att 
ändras av Göteborgsregionen under 2023. 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

 

 

 

 

 

 

Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du 
dig trygg i skolan?", index. 
Målvärde 2023 
80 

 

Beskrivning 
Enkäten genomförs vartannat år av Skolinspektionen 
och vartannat år av Göteborgsregionen. Indikatorn 
visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala 
svarsalternativ. 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Elevenkät åk 9 i grundskolan: "Känner du dig 
trygg i skolan?", index. 
Målvärde 2023 
80 

 

Beskrivning 
Enkäten genomförs en gång per året av 
Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-
100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet 
publiceras under våren. 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig 
trygg i skolan?", index. 
Målvärde 2023 
80 

 

Beskrivning 
Enkäten genomförs en gång per året av 
Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-
100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet 
publiceras under våren. 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät till vårdnadshavare i förskola och 
pedagogisk omsorg "Jag upplever att mitt barn 
känner sig tryggt", index. 
Målvärde 2023 
4,55 

 

Beskrivning 
Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till 
vårdnadshavare för barn i Kungälvs kommuns 
förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar 
ett index från 0-5 utifrån frågans verbala 
svarsalternativ. 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

DF Respons 
Ansvarig 
Dennis Reinhold 

DF Respons är det digitala IT-verktyg där fall av 
kränkande behandling och diskriminering anmäls 
utifrån skollagens bestämmelsen. I systemet 
genomförs även samtliga utredningar om kränkande 
behandling. 

2023-12-
31 

Skolinspektionens och 
Göteborgsregionens elevenkäter 
Ansvarig 
Niklas Delander 

Skolinspektionen och Göteborgsregionens 
elevenkäter genomförs i årskurs 2, årskurs 5 och 
årskurs 8 i grundskolan samt i år 2 samt år 3 i 
gymnasieskolan. En  viktig del av enkäterna är frågor 
om trygghet och kränkande behandling. 

2023-12-
31 

4.1 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att 

börja grundskolan 

Förvaltningens tolkning 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. 

Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla 

– självständighet och tillit till sin egen förmåga 

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter 

och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar. 

 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Enkät till vårdnadshavare i förskola och 
pedagogisk omsorg: "Mitt barn ges möjlighet att 
bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra", index. 
Målvärde 2023 
4,35 

 

Beskrivning 
Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till 
vårdnadshavare för barn i Kungälvs kommuns 
förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar 
ett index från 0-5 utifrån frågans verbala 
svarsalternativ. 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Enkät till vårdnadshavare i förskola och 
pedagogisk omsorg: ”Förskolan uppmuntrar mitt 
barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index. 
Målvärde 2023 
4,3 

 

Beskrivning 
Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till 
vårdnadshavare för barn i Kungälvs kommuns 
förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar 
ett index från 0-5 utifrån frågans verbala 
svarsalternativ. 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Enkät till vårdnadshavare i förskola och 
pedagogisk omsorg: ”Förskolan stimulerar 
barnens samspel i grupp, index. 
Målvärde 2023 
4,45 

 

Beskrivning 
Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till 
vårdnadshavare för barn i Kungälvs kommuns 
förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar 
ett index från 0-5 utifrån frågans verbala 
svarsalternativ. 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 
Målvärde 2023 
85% 

 

Beskrivning 
Indikatorn visar hur stor andel av de barn som kan gå 
i förskolan och som gör det. Grundantagandet är att 
om förskolan i Kungälv har hög kvalitet så påverkar 
det de barn som går i förskolan i att vara väl 
förberedda till skolan och framtida lärande. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Skolverket eller Kolada och avser 
föregående kalenderår. Redovisas en gång per år. 
Ansvarig 
Niklas Delander 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Heltidstjänster i förskolan med 
förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) 
Målvärde 2023 
56% 

 

Beskrivning 
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%). 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Skolverket eller Kolada. Redovisas en 
gång per år. Resultatet avser föregående års resultat. 
Ansvarig 
Niklas Delander 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Göteborgsregionen 
vårdnadshavarenkät och 
personalens självskattning för 
förskolan 
Ansvarig 
Niklas Delander 

Göteborgsregionen anordnar varje år en 
vårdnadshavarenkät för förskolan samt en 
självskattning för personalen. Båda ligger till grund för 
förskolans systematiska kvalitetsarbete. 

2023-12-
31 

Nätverk mellan förskollärare och 
lärare 
Ansvarig 
Monica Carhult Karlsson, Lars-Gunnar 
Hermansson 

Sektorn kommer att ordna ett återkommande nätverk 
mellan förskollärare och lärare i syfte att stärka 
övergångar och samverkan mellan skolformerna samt 
bidra till erfarenhetsutbyte. 

2023-12-
31 

Stödmaterial om tidiga insatser i 
förskolan 
Ansvarig 
Monica Carhult Karlsson 

Sektorn har tagit fram ett stödmaterial om tidiga 
insatser i förskolan tillsammans med en handledning 
för att stärka förskolans arbete mot barn i behov av 
stöd.  
 Stödmaterialet används på samtliga förskolor. 

2023-12-
31 

4.2 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre 

arbetslöshet 

Förvaltningens tolkning 

Genom att erbjuda vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi till alla 

som är i behov av det bidrar vuxenutbildningen till fler i arbete och fortsatta studier. 

Yrkesutbildning är en särskild viktig del av detta. Målet omfattar samverkan för att identifiera 

och stödja personer som står lång från arbetsmarknaden. 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser -
 grundläggande och gymnasial kommunal 
vuxenutbildning 
Målvärde 2023 
92% 

 

Beskrivning 
Andel godkända kursbetyg av slutförda kurser, det vill 
säga exklusive kursavbrott. En elev kan läsa flera 
kurser och indikatorn visar alltså inte andel elever, 
utan andel kurser. 
Mätmetod och rutiner 
Betygsresultaten utgår från kommunens egna siffror. 
Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn 
redovisas en gång per år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

 

 

 

 

Antalet elever folkbokförda i Kungälvs kommun 
som deltar i yrkesutbildning inom GR och 
kommunens vuxenutbildning. 
Målvärde 2023 
250 

 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver det sammanlagda antalet elever 
som är folkbokförda i Kungälvs kommun och som 
deltar i yrkesutbildning i GR:s eller Kungälvs 
kommuns regi. I kommunens vuxenutbildning räknas 
yrkesutbildning, lärlingsutbildning samt 
språkstödsutbildning med yrkesinriktning in. 
Mätmetod och rutiner 
Statistiken för yrkesutbildning inom GR kommer direkt 
från GR, medan statistiken för kommunens 
vuxenutbildning kommer från kommunens egna 
system. Målvärde bygger på tidigare års resultat. 
Indikatorn redovisas en gång per år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel elever folkbokförda i Kungälvs kommun 
som har arbete, studerar eller är egenföretagare 
efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR 
Målvärde 2023 
80% 

 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver vilken i grad elever folkbokförda i 
Kungälvs kommun är sysselsätta genom arbete, 
studier eller eget företag efter att de avslutat 
yrkesutbildning inom GR. 
Mätmetod och rutiner 
Statistiken kommer direkt från GR. Målvärde bygger 
på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång 
per år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Yrkesutbildningar, 
lärlingsutbildningar och 
kombinationsutbildningar 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Vuxenutbildning bedriver yrkesutbildningar, 
lärlingsutbildningar och kombinationsutbildningar för 
att öka möjligheten till arbete och bidra till 
kommunens och näringslivets kompetensförsörjning. 

2023-12-
31 

Jobbspår 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Jobbspår är ett sätt att skräddarsy insatser för 
arbetssökande utifrån arbetsgivarnas behov av 
arbetskraft och samtidigt anpassa omfattningen av 
insatserna till de kunskaper och kompetenser som 
individerna har med sig. På så vis blir jobbspåren ett 
effektivt sätt att rekrytera personal. 

2023-12-
31 

Yrkesvalidering 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Yrkesvalidering innebär att elever inom 
vuxenutbildningen får sina yrkeskunskap bedömda för 
att tydligare visa på vilken kompetens de redan 
besitter genom sin arbetslivserfarenhet. Tanken är att 
detta ska kunna stärka deras ställning på 
arbetsmarknaden och förenkla deras möjligheter att 
gå igenom en yrkesutbildning. 

2023-12-
31 

4.3 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd 

Förvaltningens tolkning 

I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt 

tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- 

och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt 

med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa. Uppdragsgivaren vill också se fler 

möjligheter att läsa efter skoldagens slut, en andra chans i ett annat sammanhang. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga 
ämnen vårterminen årskurs 6. 
Målvärde 2023 
79% 

 

Beskrivning 
Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de 
ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat 
kommer från kommunens egna system. När 
Skolverkets släpper sin statistik under hösten så 
korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från 
resultatet från kommunens system. 
Mätmetod och rutiner 
Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är 
att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. 
Målvärdet bygger på föregående års resultat och 
används enbart för att utvärdera målet om en 
kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga 
ämnen i slutbetyg för årskurs 9. 
Målvärde 2023 
73% 

 

Beskrivning 
Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de 
ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat 
kommer från kommunens egna system. När 
Skolverkets släpper sin statistik under hösten så 
korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från 
resultatet från kommunens system. 
Mätmetod och rutiner 
Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är 
att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. 
Målvärdet bygger på föregående års resultat och 
används enbart för att utvärdera målet om en 
kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel elever (%) med behörighet till yrkesprogram 
i gymnasieskolan i slutbetyg för årskurs 9. 
Målvärde 2023 
89% 

 

Beskrivning 
Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de 
ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat 
kommer från kommunens egna system. När 
Skolverkets släpper sin statistik under hösten så 
korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från 
resultatet från kommunens system. 
Mätmetod och rutiner 
Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är 
att samtliga elever ska bli behöriga till minst 
yrkesprogrammen i gymnasieskolan efter årskurs 9. 
Målvärdet bygger på föregående års resultat och 
används enbart för att utvärdera målet om en 
kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn 
redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan 
med gymnasieexamen. 
Målvärde 2023 
88% 

 

Beskrivning 
Statistiken kommer från Skolverket. När årets resultat 
redovisas kommer resultatet från kommunens eget 
system. I det fall som resultatet ändras när 
Skolverkets statistik kommer under hösten korrigeras 
resultatet i påföljande tertialrapport. 
Mätmetod och rutiner 
Utgångspunkten för verksamheten i gymnasieskolan 
är att samtliga avgångselever ska få en 
gymnasieexamen. Målvärdet bygger på föregående 
års resultat och används enbart för att utvärdera 
målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt 
stöd. Indikatorn redovisas årligen.  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Barn- och elevhälsa 
Ansvarig 
Dennis Reinhold 

Elevhälsa är lagstadgat enligt skollagen och 
barnhälsa erbjuds även av Kungälvs kommun. 
Elevhälsan innehåller skolläkare, skolsköterska, 
psykolog, kurator och personer med 
specialpedagogisk kompetens. Tanken är att 
elevhälsan och barnhälsan i första hand ska arbeta 
förebyggande och främjande och på så vis bidra till 
ökad måluppfyllelse och att elever får det stöd de 
behöver. 

2023-12-
31 

Lov- och sommarskola 
Ansvarig 
Catharina Bengtsson, Amela Filipovic 

Lov- och sommarskola erbjuds i grundskolan och i 
gymnasieskolan för att ge möjlighet för eleverna att 
nå godkänt betyg i fler ämnen och därigenom få 
behörighet till gymnasieskolan alternativt få en 
gymnasieexamen. 

2023-12-
31 

Läxhjälp 
Ansvarig 
Catharina Bengtsson, Lars-Gunnar 
Hermansson 

Läxhjälp erbjuds i grundskolan för att stödja och 
hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling och bidra 
till att fler elever kan få godkänt betyg i samtliga 
ämnen. 

2023-12-
31 

4.4 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 

funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 

fritidsliv 

Förvaltningens tolkning 

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i 

samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar 

särskilt fokus på personer med funktionsvariation. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Antal deltagartillfällen på kulturskola 
Målvärde 2023 
25 000 

 

Beskrivning 
Antal deltagartillfällen. En elev kan räknas flera 
gånger. 
Mätmetod och rutiner 
Statistiken kommer från kommunens egna system. 
Redovisas en gång per år.  

Ansvarig 
Matilda Skön 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Antal kulturevenemang 
Målvärde 2023 
500 

 

Beskrivning 
Antalet kulturarrangemang omfattar allt från 
föreläsningar, utställningar, teater- eller 
dansföreställningar och konserter för barn och vuxna. 
Mycket samarbete sker med utomstående aktörer för 
att kunna upprätthålla ett rikt och varierat kulturutbud. 
Mätmetod och rutiner 
Statistiken kommer från kommunens egna system. 
Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. 
Ansvarig 
Dennis Reinhold 

Antal utlån av media till barn och unga på 
biblioteken 
Målvärde 2023 
140 000 

 

Beskrivning 
Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn och 
unga. 
Mätmetod och rutiner 
Statistiken kommer från kommunens egna system. 
Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. 
Ansvarig 
Dennis Reinhold 

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 
inv. 
Målvärde 2023 
250 

 

Beskrivning 
Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med 
antal invånare totalt 31/12, multiplicerat med 1000. 
Med aktiva låntagare avses de som under året utfört 
minst en transaktion. Avser endast folkbibliotek 
(skolbibliotek ingår inte, de kommuner som 
samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har 
streckats). Källa: Kungliga biblioteket och SCB. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas ur Kolada. Källa: Kungliga biblioteket och 
SCB. Publiceras vanligen under våren eller tidig 
sommar. Redovisas en gång per år.  

Ansvarig 
Dennis Reinhold 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Antal utlån media totalt 
Målvärde 2023 
280 000 

 

Beskrivning 
Anger totalt antal lån inklusive e-media. 
Mätmetod och rutiner 
Mäts varje tertial. Ansvarig 
Dennis Reinhold 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Study Along hos kulturskolan 
Ansvarig 
Dennis Reinhold, Matilda Skön 

Studie Along är ett digitalt verksamhetssystem som 
införs på kulturskolan. Det kommer både att fungera 
som ett antagningssystem för kulturskolan och som 
en lärplattform. 

2023-12-
31 

Genomförande av kulturgarantin 
Ansvarig 
Dennis Reinhold, Matilda Skön 

Kulturgarantin beslutades om under 2022 och 
kommer under 2023 att genomföras och 
implementeras. 

 

 

2023-12-
31 

Phunk 
Ansvarig 
Dennis Reinhold, Matilda Skön 

Phunk och mini-phunk för de yngre eleverna är 
kulturskolans verksamhet som riktar sig mot barn och 
ungdomar med en funktionsvariation. 

2023-12-
31 

4.5 7. Förbättrat näringslivsklimat 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Kompetenscentrums 
arbetsgivarservice 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Kompetenscentrums arbetsgivarservice riktar sig mot 
lokala arbetsgivare och ger möjlighet till praktik, 
arbetsträning och subventionerade anställningar för 
arbetssökande inom kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet. 

2023-12-
31 

Gymnasieskolans branschråd 
Ansvarig 
Amela Filipovic 

Samtliga Mimers hus yrkesprogram har branschråd 
där representanter från både gymnasieskolan och 
branschen tillsammans utvecklar utbildningen. 

2023-12-
31 

Digital plattform för näringsliv och 
kompetensförsörjning 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Sektorn utvecklar med en kommungemensam 
plattform där vi samlar alla praktikplatser både inom 
kommunen och näringslivet. Syftet är att vi ska 
minimera dubbelarbete och kategorisera platserna 
både utifrån arbetsgivarnas och individernas behov. 

2023-12-
31 
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4.6 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet 

Förvaltningens tolkning 

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga 

lagstadgade maxtider. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel som erbjudits förskola inom fyra månader 
efter ansökan 
Målvärde 2023 
100% 

 

Beskrivning 
Indikatorn anger i vilken grad kommunen följer 
skollagen bestämmelse om att erbjuda barnomsorg 
inom 4 månader. 
Mätmetod och rutiner 
Mäts en gång per år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

4.7 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat 

klimatavtryck 

Förvaltningens tolkning 

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det 

gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. 

Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både 

internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. 

4.8 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende 

Förvaltningens tolkning 

Behovet av olika typer av bidrag, såsom försörjningsstöd har till stor del samband med hur 

olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. En viktig förutsättning är att definiera 

prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser 

efter detta. Inom målet ryms även kommunens arbetsmarknadsverksamhet som fyller en 

viktig roll i att få fler individer att gå till egen försörjning. 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-64 
år) 
Målvärde 2023 
4% 

 

Beskrivning 
Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år. 
Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska 
minska. Arbetslösheten i Kungälv är idag låg. De som 
är långt från arbetsmarknaden idag är svårare att få ut 
i arbete. 
Det föreslagna målvärdet är framtaget utifrån en 
samlad bedömning av innehållet i nedanstående 
punkter. 
-Politisk vilja  
-Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och 
andra kommuner i GR 
-Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden 
från AF, SCB, SKR ekonomirapport 
-Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och rikets 
arbetslöshet 
-Antal varsel och konkurser i Kungälv 
-Förhållandet mellan prognoser som AF gör om 
framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för 
Kungälvs kommun. 
-Vikten av signalvärde internt och externt 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet är satt utifrån en samlad bedömning av 
nuvarande förutsättningar i Kungälv Informationen 
hämtas från Arbetsförmedlingens hemsida: 
http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/ 
Välj fliken: Sökande antal/andel 
Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt 
Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv 
Addera kolumnerna Öppet arbetslösa och Program 
med aktivitetsstöd.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

 

 

Antal ärenden inom kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, inklusive 
serviceärenden. 
Målvärde 2023 
60 

 

Beskrivning 
Indikatorn beskriver antal ärenden som funnits inom 
kommunens arbetsmarknadsverksamhet, både de 
som är pågående och som har avslutats. Även 
serviceärenden räknas in. Med 
arbetsmarknadsverksamhet avses i detta fall den 
verksamhet som bedrivs hos AME eller motsvarande 
enhet inom kommunen. 
Mätmetod och rutiner 
Statistiken tas fram och redovisas separat för varje 
tertial och ackumuleras inte under året. Statistiken 
utgår från antal ärenden och inte antal individer, 
eftersom arbetsmarknadsstatistiken är utformat på 
detta vis.  

Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Antal ärenden inom kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som resulterat i 
arbete, inklusive serviceärenden. 
Målvärde 2023 
30 

 

Beskrivning 
Antal ärenden inom kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som resulterat i arbete. 
Inkluderar även serviceärenden. Med 
arbetsmarknadsverksamhet avses i detta fall den 
verksamhet som bedrivs hos AME eller motsvarande 
enhet. Resulterat i arbete mäts utifrån de ärende som 
har arbete som avslutsorsak. 
Mätmetod och rutiner 
Tas fram ur Treserva och kommunens egna manuella 
system. Redovisas årsvis.  

Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Antal ärenden inom kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som resulterat i 
studier, inklusive serviceärenden. 
Målvärde 2023 
20 

 

Beskrivning 
Antal ärenden inom kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som resulterat i 
påbörjade studier inom vuxenutbildningen (ej sfi) eller 
andra eftergymnasiala studier. Inkluderar även 
serviceärenden. Med arbetsmarknadsverksamhet 
avses i detta fall den verksamhet som bedrivs hos 
AME eller motsvarande enhet.  Resulterat i studier 
mäts utifrån de ärende som har arbete som 
avslutsorsak. 
Mätmetod och rutiner 
Tas fram ur Treserva och kommunens egna manuella 
system. Redovisas årsvis.  

Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Kompetenscentrums 
arbetsgivarservice 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Kompetenscentrums arbetsgivarservice riktar sig mot 
lokala arbetsgivare och ger möjlighet till praktik, 
arbetsträning och subventionerade anställningar för 
arbetssökande inom kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet. 

2023-12-
31 

Aktivitetsplaner för arbetssökande 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Alla arbetssökande inom kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet kommer att ha 
aktivitetsplaner med en tydlig planering mot arbete, 
studier eller annan aktivitet. 

2023-12-
31 

Praktik, arbetsträning och 
subventionerade anställningar 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Kompetenscentrum stödjer och hjälper arbetssökande 
att få arbete genom bland annat praktik, arbetsträning 
och subventionerade anställning. Genom dessa 
insatser möjliggörs för individen att långsiktigt 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

2023-12-
31 
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4.9 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret 

erbjuds vuxenutbildning 

Förvaltningens tolkning 

Alla ungdomar under 20 år i det kommunala aktivitetsansvaret som inte har fullföljda studier 

ska erbjudas vuxenutbildning. Detta förutsätter en nära samverkan mellan gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen samt att alla ungdomar inom uppföljningsansvaret får en individuellt 

utformad planering. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel av ungdomarna (%) inom 
uppföljningsansvaret som varit i kontakt med 
handläggare. 
Målvärde 2023 
100% 

 

Beskrivning 
Andelen av totala antalet ungdomar som är aktuella 
för KAA som varit i kontakt med handläggare. 
Mätmetod och rutiner 
Mäts tre gånger om året och återspeglar 
ögonblicksbilder hämtade ur systemet ELIN. 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Andel av ungdomarna (%) inom 
uppföljningsansvaret utan sysselsättning som 
erbjudits insats. 
Målvärde 2023 
100% 

 

Beskrivning 
Andel av de ungdomar utan sysselsättning som blivit 
erbjudna insats från KAA-handläggare. 
Mätmetod och rutiner 
Mäts tre gånger om året och återspeglar 
ögonblicksbilder hämtade ur systemet ELIN. 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 
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4.10 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet 

villkoras mot individuella kontrakt med krav på 

arbetsmarknadsfrämjande insatser 

Förvaltningens tolkning 

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på 

arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad 

känsla av sammanhang (KASAM). 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel personer vars försörjningsstöd har 
villkorats med krav på arbetsmarknadsfrämjande 
insatser där socialtjänstlagen tillåtit det 
Målvärde 2023 
100% 

 

Beskrivning 
Indikatorn anger andelen personer vars 
försörjningsstöd har villkorats med krav på 
arbetsmarknadsfrämjande insatser där 
socialtjänstlagen tillåtet det. 
Mätmetod och rutiner 
Uppgifterna samlas in av sektorn och redovisas 
tertialvis. Ansvarig 
Niklas Delander 

4.11 15. Robusta kommunala funktioner 

Förvaltningens tolkning 

Förslag tolkning 

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSBs riktlinjer för kommunala verksamheters 

krisberedskap. 

Kommunala verksamheter (msb.se) 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Status - Utbildning och övning av kommunens 
krisorganisation (andel övade funktioner) 
 
Inga tillgängliga data 

Beskrivning 
Funktioner i kommunen ska under kommande 
mandatperiod utbildas och övas för att kunna lösa 
sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 
Utbildnings- och Övningsplan skall upprättas för 
mandatperioden samt uppdateras årligen. Indikatorn 
följer upp huruvida planerade övningar genomförs och 
om det finns övad personal i definierade nyckelroller. 
Mätmetod och rutiner 
Samtliga funktioner i kommunens krisorganisation (se 
Lednings- och kommunikationsplan vid kriser 
KS2019/1884) skall genomföra 2 
samverkansövningar under mandatperioden. 
Samverkansövningen skall innefatta samordning med 
flera av kommunens verksamheter eller andra aktörer 
och myndigheter lokalt och regionalt.  
 
Målvärde 1 = 2 Krisledningsövningar under 
mandatperioden. Enligt utbildnings- och övningsplan 
under 2023 och 2025 
Målvärde 2 = 80% av deltagande funktioner i 
Krisorganisationen skall delta i planerad övning. 
 
Krisorganisationens funktioner 
Tjänsteman i beredskap (TiB) 8 personer 
Krisledningsnämnd, 6 personer 
Central krisledning, 9 funktioner 
Stab, 8 funktioner 
 
Följande funktioner ingår i den centrala krisledningen: 
Kommundirektör, TiB/Stabschef, 3 sektorchefer, 
Kommunikationsstrateg, Inriktnings- och 
samordningsfunktion från Räddningstjänstförbundet, 
Kungälv Energi och SOLTAK 
 
Följande funktioner ingår i Stab: 
Stabschef, Kommunikation, Analys, Samband och 
samverkan, Karttjänst, Dokumentation, Personal och 
ekonomi  

4.12 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Förvaltningens tolkning 

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter 

behöver kommunen professionell och motiverad personal. Våra medarbetare ska känna 

engagemang i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt 

serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till 

utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet. 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel tillsvidareanställda förskollärare som slutat 
i kommunen utöver pensionsavgångar 
Målvärde 2023 
5,7% 

 

Beskrivning 
Andel tillsvidareanställda förskollärare som slutat i 
kommunen utöver pensionsavgångar 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från eget personalsystem. Målvärde utgår 
från tidigare års resultat. Redovisas tertialvis. 
Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel tillsvidareanställda grundskolelärare som 
slutat i kommunen utöver pensionsavgångar 
Målvärde 2023 
6% 

 

Beskrivning 
Andel tillsvidareanställda grundskolelärare som slutat 
i kommunen utöver pensionsavgångar. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från eget personalsystem. Målvärde utgår 
från tidigare års resultat. Redovisas tertialvis. 
Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel tillsvidareanställda gymnasielärare som 
slutat i kommunen utöver pensionsavgångar 
Målvärde 2023 
5% 

 

Beskrivning 
Andel tillsvidareanställda gymnasielärare som slutat i 
kommunen utöver pensionsavgångar. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från eget personalsystem. Målvärde utgår 
från tidigare års resultat. Redovisas tertialvis. 
Ansvarig 
Niklas Delander 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel tillsvidareanställda chefer inom sektor 
Bildning och Lärande som slutat i kommunen 
utöver pensionsavgångar 
Målvärde 2023 
7% 

 

Beskrivning 
Som komplement till indikatorn tittar vi också på 
genomsnittlig anställningstid för chefer. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från eget personalsystem. Målvärde utgår 
från tidigare års resultat. Redovisas tertialvis. 
Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel (%) lärare (heltidstjänster) i kommunal 
grundskola med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne. 
Målvärde 2023 
75% 

 

Beskrivning 
Andel legitimerade lärare med behörighet i minst ett 
ämne av samtliga grundskollärare som var anställda i 
oktober respektive år. Långtidsanställda vikarier, 
d.v.s. vikarier som är anställda längre än månad, 
räknas med. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Skolverket. Målvärde utgår från tidigare 
års resultat. Redovisas en gång per år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel (%) lärare (heltidstjänster) i kommunal 
gymnasieskola (exkl. yrkeslärare) med 
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. 
Målvärde 2023 
86% 

 

Beskrivning 
Andel legitimerade lärare (helårstjänster) med 
behörighet i minst ett av ämnena den undervisar i av 
samtliga gymnasielärare (exkl. yrkeslärare) som var 
anställda i oktober respektive år. Långtidsanställda 
vikarier, dvs. vikarier som är anställda längre än en 
månad, räknas med. Yrkeslärare räknas inte med 
eftersom det inte finns samlad statistik för alla lärare. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Skolverket. Målvärde utgår från tidigare 
års resultat. Redovisas en gång per år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 
26 
Målvärde 2023 
50% 

 

Beskrivning 
Andel chefer som har 25 medarbetare eller mindre. 
Endast månadsavlönad personal inkluderade.  
 
Vid de fall där det finns fler än en chef för en 
personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal 
chefer. 
Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel chefer (%) med antal medarbetare inom 
intervallen 26-35 
Målvärde 2023 
30% 

 

Beskrivning 
Andel chefer som har medarbetare inom intervallen 
26-35. Endast månadsavlönad personal inkluderade.  
 
Vid de fall där det finns fler än en chef för en 
personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal 
chefer. 
Ansvarig 
Niklas Delander 

Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 
35 
Målvärde 2023 
20% 

 

Beskrivning 
Andel chefer som mer än 35 medarbetare. Endast 
månadsavlönad personal inkluderade. 
 
Vid de fall där det finns fler än en chef för en 
personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal 
chefer. 
Ansvarig 
Niklas Delander 
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Tillitsbaserad styrning och ledning 
Ansvarig 
Dennis Reinhold 

Tillitsbaserad styrning och ledning ska prägla alla 
styrnings- och kvalitetsprocesser inom sektorn. Det är 
också en grund för SKA/Move och för de vertikala 
dialoger som genomförs mellan överordnad och 
underordnad chef tre gånger per år. 

2023-12-
31 

Ledarforum 
Ansvarig 
Dennis Reinhold 

Bildning och lärande bedriver ett ledarforum för 
samtliga chefer som anordnas ett antal gånger per år. 
Syftet är att stärka ledarskapet, kvaliteten och 
likvärdigheten inom sektorn. 

2023-01-
31 

Handlingsplan för HÖK21 
Ansvarig 
Dennis Reinhold 

Handlingsplanen utifrån Huvudöverenskommelse 
2021 berör bland annat områden som arbetsmiljö, 
arbetsorganisation och lönebildning. Syftet är att 
trygga kompetensförsörjningen inom skola och 
förskola skolan på både kort och lång sikt. 

2023-12-
31 

Winningtemp 
Ansvarig 
Dennis Reinhold 

Winningtemp är Kungälvs kommun 
temperaturmätning med korta och regelbundna frågor 
till alla medarbetare. Bland annat mäts ledarskap, 
arbetglädje och delaktighet. 

2023-12-
31 

4.13 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning 

ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 

Förvaltningens tolkning 

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och arbetar strukturerat med utveckling och ständiga 

förbättringar i våra verksamheter. Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av 

jämförbara kommuner när det gäller verksamhetens kvalitet och hushållning 

Handlingsplan  

Vårt mål är 4 % i överskott, vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga 

investeringar, trygga kärnverksamheter och för att klara morgondagens pensionskostnader. 

För att minska risken för kommande generationer och kunna fullfölja våra tillväxtambitioner, 

säkra välfärden och ta ansvar för våra pensionsförpliktelser, måste kommunen prioritera god 

ekonomisk hushållning. För kommunstyrelsens del innebär det att utveckla kommunens 

ekonomistyrning att vi uppnår balans mellan resurser, kvalité och produktionsresultat. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 
Målvärde 2023 
152 454 

 

Beskrivning 
Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus 
interna intäkter och köp av huvudverksamhet) 
dividerat med antal inskrivna barn i förskola i 
kommunens egen regi, per kalenderår. Avser egen 
regi. Indikatorn publiceras med ett års fördröjning och 
avser därmed föregående år. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Skolverket. Målvärde är kostnaderna för 
jämförbara kommuner (Koladas uträkning "liknande 
kommuner förskola"). Redovisas en gång per år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev 
Målvärde 2023 
120 500 

 

Beskrivning 
Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per 
elev för grundskola åk 1-9 för valt år. I statistiken 
ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, 
elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och 
skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-
verksamhet. Indikatorn publiceras med ett års 
fördröjning och avser därmed föregående år. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Skolverket. Målvärde är kostnaderna för 
jämförbara kommuner (Koladas uträkning "liknande 
kommuner grundskola"). Redovisas en gång per år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev 
Målvärde 2023 
130 217 

 

Beskrivning 
Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per 
elev i den kommunala gymnasieskolan för valt år. I 
statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, 
måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, övriga 
kostnader. Indikatorn publiceras med ett års 
fördröjning och avser därmed föregående år. 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Skolverket. Målvärde är kostnaderna för 
jämförbara kommuner (Koladas uträkning "liknande 
kommuner gymnasieskola"). Redovisas en gång per 
år.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Kostnad per andel (%) elever med godkända 
betyg i samtliga ämnen i årskurs 9. 
Målvärde 2023 
1 405 

 

Beskrivning 
Indikatorn visar den totala kostnaden per elev för 
kommunal grundskola delat på andelen med godkänt 
betyg i samtliga ämnen i slutbetyget för årskurs 9. 
Båda uppgifterna går att få från Kolada, men 
kommunen måste själv göra uträkningen. 
Mätmetod och rutiner 
Uppgifterna hämtas från Skolverket eller Kolada, men 
kommunen måste själv göra själva uträkningen. 
Målvärde utgår från tidigare års resultat. Redovisas 
en gång per år med ett års eftersläpning  

Ansvarig 
Niklas Delander 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Kostnad per andel (%) med examensbevis inom 3 
år (genomströmning på 3 år) 
Målvärde 2023 
2 087 

 

Beskrivning 
Indikatorn visar den totala kostnaden per elev för 
kommunal grundskola delat på andel elever med 
gymnasieexamen inom 3 år. 
Mätmetod och rutiner 
Uppgifterna hämtas från Skolverket eller Kolada, men 
kommunen måste själv göra själva uträkningen. 
Målvärde utgår från tidigare års resultat. Redovisas 
en gång per år med ett års eftersläpning.  

Ansvarig 
Niklas Delander 

Kostnad kulturverksamhet, kr/inv 
Målvärde 2023 
1 126 

 

Beskrivning 
Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden för 
kommunens kulturverksamhet per invånare. 
Mätmetod och rutiner 
Redovisas en gång per år. Hämtas från Kolada. 
Målvärde utgår från jämförbara kommuner ("Liknande 
kommuner övergripande" på Kolada). Ansvarig 
Niklas Delander 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Systematiskt kvalitetsarbete i skola 
och förskola 
Ansvarig 
Niklas Delander 

Sektorn genomför ett systematisk kvalitetsarbete för 
skola och förskola utifrån skollagens bestämmelser 
och Skolverkets allmänna råd i syfte att följa upp och 
förbättra kvaliteten i verksamheten. 

2023-12-
31 

Strukturresurs för grundskolan 
Ansvarig 
Catharina Bengtsson, Lars-Gunnar 
Hermansson 

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

2023-12-
31 

Ny statlig 
schablonersättningsfördelning 
Ansvarig 
Tanja Tajic Björkman 

Sektorn arbetar med att ta fram en modell för 
fördelning av schablonersättning för mottagande av 
nyanlända. Syftet är att ha en bättre överblick av våra 
kostnader i relation till de medel vi tilldelas samt 
kunna analysera vilka särskilda insatser ger mest 
effekter för nyanlända vi tar emot. 

2023-12-
31 
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5 Politiska uppdrag 

5.1 Uppdrag från kommunstyrelsen 

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

Ny 2023 BBL. 
Resurssäkra 
skolpengen 
långsiktigt 

Genomlysning och 
vidareutveckling av 
skolans och 
förskolans 
resursfördelningsmo
dell 
 

 Ej påbörjad 

Kommunens resursfördelningsmodell 
för skola och förskola kommer att 
genomlysas. Skolpengsbegreppet 
kommer att definieras. 
Resursmodellen kommer också 
tydligare definiera vilka kostnader 
som skolpengen ska räcka till sett till 
resurser 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Dennis 
Reinhold 

Ny 2023 OKTOBER 
Trygg skola -
 kartläggning, 
åtgärder, 
utvärdering. 
Utvecklad och 
närvarande 
elevhälsa 

Trygg skola -
 kartläggning, 
åtgärder, 
utvärdering. 
Utvecklad och 
närvarande 
elevhälsa 
 

 Pågående 

Tryggheten i skolan kommer att 
stärkas genom rastaktiviteter för 
grundskolan F-6 samt anpassade 
och integrerade måltider i årskurs 7-
9. Samarbetet med Trygga 
ungdomsmiljöer är centralt. Fortsatt 
implementering kommer att ske av 
DF Respons som är sektorn digitala 
verktyg för att att anmäla och utreda 
kränkande behandling och 
diskriminering. 
 
Elevhälsan kommer att utvecklas 
genom ett ökat fokus på 
implementeringen av varje skolas 
elevhälsoplan. Barnhälsan kommer 
att stärkas hos stödenheten. 
Stödenhetens personal och 
elevhälsoteamen kommer även 
tydligare att delta i det systematiska 
kvalitetsarbetet hos skolorna och 
förskolorna. 
 
Inom det systematiska 
kvalitetsarbetet utvärderas även 
trygghet och studiero samt 
kränkande behandling och 
diskriminering. En viktig del i detta är 
Skolinspektionens och GR:s 
elevenkäter samt skolornas egna 
trygghetsenkäter. 

2019-05-
01 

2023-12-
31 

Dennis 
Reinhold 

Ny 2023 Planera 
barnomsorg dygnet 
runt om ett sådant 
behov uppstår. 

Utredning av 
barnomsorg dygnet 
runt om sådant 
behov uppstår 
 

 Ej påbörjad 

En utredning kommer att genomföras 
av barnomsorg dygnet runt. Utifrån 
utredningen kommer lämpliga 
åtgärder att vidtas för att säkra 
barnomsorg dygnet runt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Dennis 
Reinhold 
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

Nytt 2023 
OKTOBER NPF-
säkra 
förskolor/skolor 
(Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning
) 

Utredning om NPF-
säkring av 
förskolor/skolor 
(Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning
) 
 

 Ej påbörjad 

Utifrån skolans styrdokument och 
sektorns 
lokalförsörjningsplan  kommer en 
utredning att genomföras om hur en 
NPF-säkring kan innebära i 
praktiken. Stöd kommer bland annat 
att hämtas från material från 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. 
  
Utöver detta sker löpande 
kompetensutveckling i frågor kopplat 
till NPF. En särskild 
undervisningsgrupp för årskurs 6-9 
finns även på Skomakaren. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Dennis 
Reinhold 

Ny 2023 OKTOBER 
Ändamålsenlig 
resurssättning 
utifrån skolresultat 

Utveckling och 
uppföljning av 
resursfördelning för 
skolan 
 

 Ej påbörjad 

Strukturresursen för grundskolan 
kommer att höjas från 3 till 5 procent 
av grundskolans budget. 
Uppföljningen av både 
strukturresursen och tilläggsresursen 
inom det systematiska 
kvalitetsarbetet stärkas och det 
samma gäller resursfördelningen 
mellan gymnasieskolans program. 
 
Nationella prov och betygsresultat 
kommer att ingå i det systematiska 
kvalitetsarbetet och analyseras på 
skolenhets-, verksamhets- och 
sektorsnivå. De vertikala dialogerna 
med rektorerna kommer tydligare att 
utgå från rektorerna fokusområden 
med tydlig koppling till skolornas 
resultat. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Dennis 
Reinhold 

Ny 2023 OKTOBER 
Stärka rektorernas 
mandat och mod 

Satsningar 
genomförs för att 
stärka rektorernas 
pedagogiska 
ledarskap 
 

 Ej påbörjad 

Ledarforum kommer att anordnas 
och utgör ett viktigt stöd för 
rektorernas ledarskap. Nya rektorer 
och biträdande rektorer genomgår 
det statliga rektorsprogrammet. 
Kompetensutveckling för rektorer 
inom respektive verksamhet kommer 
att genomföras. Vertikala dialoger 
stärker ledarrollen.  
 
Rektors pedagogiska ledarskap 
utvärderas även genom det 
systematiska kvalitetsarbetet på 
skolenhets-, verksamhets- och 
sektorsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-01-
01 

2024-06-
30 

Dennis 
Reinhold 
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

Ny 2023 OKTOBER 
Stärk lärarens 
pedagogiska roll 

Trygghet och 
studiero utvärderas 
genom det 
systematiska 
kvalitetsarbetet och 
leder till 
kompetensutvecklin
g 
 

 Ej påbörjad 

Trygghet och studiero utvärderas 
årligen genom det systematiska 
kvalitetsarbetet på skol-, 
verksamhets- och sektornivå. I det 
fall det finns utvecklingsområden 
kring trygghet och studiero så 
omhändertas detta genom 
fokusområden och 
kompetensutveckling för personalen 
på alla nivåer. Välplanerad 
undervisning och satsningar på 
ledning och stimulans och extra 
anpassningar i klassrummet är 
viktiga förutsättningar för trygghet 
och studiero. 

2023-01-
01 

2024-06-
30 

Dennis 
Reinhold 

Ny 2023 Planera 
skolan långsiktigt 
utifrån 
elevprognoserna 

Utredning av 
skolstrukturen för 
kommunens 
högstadieskolor 
 

 Ej påbörjad 

Utifrån lokalförsörjningsplanen 
kommer en utredning genomföras av 
skolstrukturen för högstadieskolorna i 
relation till elevprognoserna. 
Utredningen kommer att innehålla 
rekommendationer om lämpliga 
åtgärder. Samarbete kommer att ske 
mellan Bildning och lärande och 
Samhälle och utveckling kring 
utredningen. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Dennis 
Reinhold 

Erbjud YH-
utbildningar i 
Kungälv 

Utredning av YH-
lärcentrum i nära 
samarbete med GR 
 

 Ej påbörjad 

En utredning kommer att genomföras 
om ett YH-lärcentrum i Kungälv. 
Samarbete kring YH-lärcentrum sker 
redan idag inom GR och arbetet med 
ett YH-lärcentrum bör därför i första 
hand ske genom GR. 
 
För att starta ett YH-lärcentrum krävs 
ett godkännande från Myndigheten 
för yrkeshögskolan. Tidigare 
erfarenheter från Kungälv och andra 
kommuner visar att ett sådant 
godkännande är svårt att få som 
enskild kommun. Samarbetet inom 
GR är därför centralt. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Dennis 
Reinhold 

Ny 2023 Dialog med 
näringslivet om 
kompetensbehov 

Utökad satsning på 
näringslivets behov 
utifrån 
Kompetenscentrum, 
gymnasieskolan och 
grundskolan 
 

 Ej påbörjad 

Kompetenscentrum kommer att 
genomföra en utbyggnad av 
samhällskontraktet och förbättra 
arbetsgivarservicen i relation till 
näringslivet. 
 
Vuxenutbildningens kommer att 
bedriva en dialog kring 
yrkesutbildningar och 
lärlingsutbildningar inom GR utifrån 
näringslivets behov. 
 
I gymnasieskolan kommer 
branschråden att fördjupa sitt 
samarbete med näringslivet och för 
grundskolan kommer en digital 
plattform för prao att tas fram. 

 

 

 

2023-01-
01 

2024-06-
30 

Dennis 
Reinhold 
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

Ny 2023 OKTOBER 
Korta köerna till 
kulturskolan 

Nytt 
ansökningssystem 
samt samverkan 
med studieförbund 
och privata 
kulturskolor 
 

 Ej påbörjad 

Lärplattformen Study Along kommer 
att implementeras för att göra det 
enklare för barn, ungdomar och 
vårdnadshavare att ansöka om en 
plats i kulturskolan. På detta sätt 
kommer köbegreppet att successivt 
upphöra. 
 
Utbudet i kulturskolan uppdateras 
löpande utifrån kulturskolans syfte 
och barn och ungdomars intresse. 
Ett av kulturskolans syfte är att bidra 
till kompetensförsörjningen till 
exempelvis symfoniorkestrar och 
högre utbildning inom musik och 
kultur. 
 
Kontakt kommer att tas med 
studieförbunden för att uppmana 
dem att starta igång 
kulturundervisning i Kungälv för barn 
och ungdomar. Kontakt kommer 
även att tas med de privata 
kulturskolor som finns i Kungälv för 
att stärka samverkan. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Dennis 
Reinhold 

NY 2023 OKTOBER 
Sociala 
investeringar med 
lön istället för bidrag 

Utreda sociala 
investeringar med 
lön istället för bidrag 
 

 Ej påbörjad 

En utredning kommer att göras om 
hur sociala investeringar kan 
genomföras för individer med lön 
istället för bidrag. 
 
Exempel på social investering är ett 
sportbibliotek, där 
resursåteranvändning kan hjälpa till 
att nå kommunens Agenda 2030 
samt bidra till cirkulär ekonomi. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Tanja Tajic 
Björkman 
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6 Intern kontroll 

Sektorn har beslutat om fyra områden för sin interna kontroll under 2023. Dessa är: 

• Personalen anmäler i vissa fall inte sjukfrånvaro 

• Tillräckligt många felanmälningar skickas inte in till Fastighet 

• Rutiner för skyddad identitet saknas delvis för vissa verksamheter, i första hand 

gymnasieskolan, vuxenutbildningen och kultur 

• Informationsdelning - risk att känsliga personuppgifter delas via e-post 
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7 Agenda 2030 

Sektorns arbete riktar sig särskilt mot vissa av målen i Agenda 2030. 

Den delen av sektorn som arbetar med utbildning berör framför allt detta mål: 

• Mål 4: God utbildning för alla 

Den delen av sektorn som arbetar med arbetsmarknad och integration berör även dessa mål: 

• Mål 1: Ingen fattigdom 

• Mål 10: Minskad ojämnlikhet 

Alla delar av sektorn arbetar på ett eller annat vis gentemot detta mål: 

• Mål 5: Jämställdhet 

Inom Agenda 2030 finns inte något specifikt mål om kultur, men kulturskolans och 

bibliotekets verksamhet kan på olika vis sammankopplas med målet om god utbildning för 

alla. 



213/22 Budget 2023 - Sektorernas verksamhetsplaner - KS2022/1866-5 Budget 2023 - Sektorernas verksamhetsplaner : Sektorplan 2023 Bildning och lärande - uppdaterad version

  

 

 

 

Bildning och lärande, Sektorplan 2023 41(41) 

8 Säkerhet och trygghet 

En ny krisplan har tagits fram under 2022. Viktiga fokus i planen är bland annat: 

• Olaga intrång på skolområde 

• Väktarassistens 

• Åtgärder vid pågående dödligt våld med en eller flera gärningspersoner 

Sektorn har en lokal krisgrupp vars verksamhet också beskrivs närmare i krisplanen. 
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1 Sektorns verksamhet 

Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall 

främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 

deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser 

Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor 

med funktionshinder, människor med missbruksproblem, äldre med behov av äldreomsorg, 

människor med behov av hemsjukvård, samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som 

utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. 

Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om 

samtalsstöd och annat stöd vid livskriser, problem med att klara egen försörjning. I 

nedanstående beskrivningar framgår mångfalden av sektorns verksamhet. 

1.1 Verksamhetsidé 

Sektor Trygghet och stöds verksamhetsidé utgår från socialtjänstlagens portalparagraf samt 

hälso- och sjukvårdslagen: 

Sektor Trygghet och Stöd ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet, 

• jämlikhet i levnadsvillkor, 

• aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Sektor Trygghet och stöd innefattar Individ och Familjeomsorg, Stöd inom 

Funktionshinderområdet, Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 
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1.2 Styrande dokument av särskild betydelse 

Styrdokume
nt 

Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt? 

Lagar Socialtjänstlagen, Hälso- och 
sjukvårdslagen, Förvaltningslagen, 
Kommunallagen, Lagen om stöd för 
funktionshindrade, Bosättnings-
lagstiftningen, LOV Lagen om 
valfrihet, Offentlighets och 
Sekretesslagen, Arbetsmiljölagen, 
Yttrandefrihetsgrundlagen, GDPR 

Trygghet och stöds verksamheter styrs utifrån 
lagkrav. Verksamheterna ska ha hög följsamhet till 
aktuell lagstiftning. 

Föreskrift SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens 
förskrifter och allmänna råd om 
dokumentation i verksamheter som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM 
och LSS. 

Sektorns verksamheter ska säkerställa att 
dokumentation sker i enlighet med föreskrifter och 
allmänna råd. 

Föreskrift SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens 
föreskrift och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Säkerställer att de som bedriver verksamhet ska 
ansvara för att det ledningssystem som ska finnas 
innehåller de processer och rutiner som behövs för att 
säkerställa att verksamheten uppfyller ställda krav i 
Socialstyrelsens föreskrifter. Sektorn ska arbeta 
kontinuerligt enligt beslutat årshjul med systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Program Program för social hållbarhet Programmet för social hållbarhet finns nedbruten i 
fyra planer. Arbetet med social hållbarhet är nära 
kopplat till sektorns kärnverksamhet och befintliga 
uppdrag. Målet är öka innanförskapet för medborgare 
i Kungälvs kommun. 

Planer Social översiktsplan, 
Funktionshindersplan, Trygg i plan 

Planerna är underliggande dokument till programmet 
social hållbarhet och innehåller aktiviteter som 
verksamheterna ska arbeta med för att nå målet med 
ökat innanförskap. 

Planer Äldreplan Planen är ett underliggande dokument till programmet 
social hållbarhet och innehåller aktiviteter som 
verksamheterna ska arbeta med för att nå målet med 
ökat innanförskap för målgruppen äldre. 

Handlingsplan Folkhälsa Handlingsplanen är framtagen i samråd med Västra 
Götalandsregionen. Kommunen och regionen har ett 
gemensamt åtagande att alla elever ska lämna skolan 
med fullföljda studier. Folkhälsoplanen är en del av 
social översiktsplan och har en nära koppling till 
befintliga mål och uppdrag. Aktiviteter som 
verksamheterna ska genomföra finns beskrivna i 
planen. 

Handlingsplan SIMBA Planen är godkänd av den politiska samrådsgruppen 
inom SIMBA och innehåller flera aktiviteter som ska 
genomföras i verksamheterna i samverkan med 
regionen. Psykisk ohälsa och Nära vård är två 
områden som har stort fokus inom delregional 
samverkan i SIMBA. 

Färdplan God och nära vård Förberedelse pågår inom ramen för God och nära 
vård genom kompetenshöjande insatser för 
medarbetare. Mer vård kommer utföras i hemmet 
istället för på sjukhus, något som ställer krav på att 
medarbetare inom kommunen har kompetens och 
därmed känner sig trygga med att utföra mer 
avancerade arbetsuppgifter. 

Avtal Heltidsresan Arbete pågår med att erbjuda alla anställda en 
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Styrdokume
nt 

Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt? 

heltidsanställning. Det innebär att verksamheterna 
behöver utveckla nya arbetssätt för att möjliggöra 
heltidsanställningar. Arbetet sker i nära samarbete 
med fackförbundet Kommunal. 

 Digitaliseringsplan  

 Kompetensförsörjningsplan  

  

1.3 Politisk vision, värderingar, mål och uppdrag som direkt 

påverkar verksamheten 

Politisk värdegrund och förhållningssätt 

Tillsammans ska vi säkra välfärden och välfärdens medarbetare i skolan och omsorgerna. 

Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella 

välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska 

vara fullt ut finansierad. Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All 

uppföljning och utvärdering av våra verksamheter skall göras i förhållande till de bästa 

kommunerna i landet inom respektive verksamhetsområde. Det går att effektivisera 

kommunen och jobba smartare än idag. Det kommer ställa höga krav på kommunens ekonomi 

och resultatuppföljning – som vi vill utveckla (Programförklaring 2030) 

I Kungälv har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecknas av ömsesidig 

respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma rättigheter och 

möjligheter men även skyldigheter. Alla medborgare i Kungälv ska ha möjligheten till 

delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. (Utdrag ur Policydokument 

Värderingar i Kungälvs kommun) 

Politiskt beslutad vision 2040 

Välfärden syftar till att ge den enskilde individen en god livskvalitet. Det innebär rätt till 

arbete och utbildning i livets alla skeden. Utvecklingen inom välfärdstjänsterna ska i högre 

grad utgå från individens behov och villkor. Välfärd är hälsa, ett bra boende, ett fungerande 

livspussel med bra barnomsorg, socialtjänst, sjukvård samt omsorg och trygghet för äldre och 

personer med funktionsnedsättning. Kommunen erbjuder vård och omsorg med möjlighet till 

en aktiv och stimulerande vardag. Alla medborgare har en kompetens som möter den 

efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Medborgare med olika etnisk bakgrund, kön, 

ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning är en styrka som bidrar till kommunens 

utveckling. Skillnader i sysselsättningsgrad mellan invånare med svensk respektive utländsk 

bakgrund har jämnats ut. Kommunen arbetar för att nå en väl fungerande och hållbar 

arbetsmarknad med hög sysselsättning som bidrar till en hållbar tillväxt och välfärd. 
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1.4 Målgrupper 

Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss? 

Till de i lagen definierade 
målgrupperna för sektorns ansvar 
hör barn och unga, människor med 
funktionsvariationer, människor 
med missbruksproblem, äldre med 
behov av äldreomsorg, människor 
med behov av hemsjukvård, samt 
brottsoffer där särskilt kvinnor och 
barn som utsatts för våld eller 
andra övergrepp av närstående 
har lyfts fram. Anhörigvårdare som 
vårdar anhöriga i hemmet och är i 
behov av anhörigstöd. Sektorn 
arbetar även med målgruppen 
nyanlända som anvisats till 
Kungälvs kommun. 

Sektor Trygghet och stöds 
verksamheter finns till för 
människor i alla åldrar som 
behöver stöd från socialtjänsten, 
den kommunala hemsjukvården 
eller har behov av stöd i 
integrationsprocessen. 

Att ge insatser utifrån laglig grund. 
Att utföra hälso- och sjukvårdande 
insatser i hemmet på ett tryggt och 
säkert sätt. Att medborgares 
upplevelse av utförda insatser är 
god. Att medborgare känner 
förtroende för verksamheten. Vid 
beslut eller andra åtgärder som rör 
vård- eller behandlingsinsatser för 
barn ska vad som är bäst för 
barnet vara avgörande. 

  

Behov Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss? 

Rekryteringsbehov Rekryteringsbehovet är stort inom 
omsorgsyrken 

Ha en långsiktig planering för hur 
behovet ska omhändertas 

Kompetensutveckling Sektorn har behov av att 
kompetensutveckla för att kunna 
möta kvalitetskrav och framtida 
utveckling med God och nära vård. 

Genomföra en 
kompetenskartläggning och sedan 
ta fram men 
kompetensutvecklingsplan 
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2 Sektorns verksamhetsområden 

2.1 Myndighet 

2.1.1 Verksamhetsidé 

Verksamhetsområde myndighet ansvarar för och utför kommunens myndighetsutövande 

socialtjänst. Detta innebär att vi är den del av socialtjänsten som tar emot, utreder ansökningar 

eller anmälningar tillsammans med brukare/n, föreslår och beslutar om insatser samt följer 

upp dessa med brukare/n med stöd av Socialtjänstlagen som är socialtjänstens grundläggande 

lagstiftning och utgår från att aktiviteterna sker med brukaren under frivillighet, delaktighet. 

Vi har även ett liknande ansvar för socialtjänstens mer ingripande myndighetsutövandet – då 

med stöd av tvångslagstiftning enligt LVU och LVM för att säkerställa att barn, ungdomar, 

unga vuxna och vuxna med tungt missbruk/beroende får skydd och stöd för att inte allvarligt 

riskera sin hälsa och sitt liv på grund av livssituationen. 

2.2 Sociala resurser 

2.2.1 Verksamhetsidé 

Verksamhetsområde sociala resurser är uppdelat i tre olika områden: fritid, individ och familj 

samt funktionshinder. Vi möter personer i alla åldrar och erbjuder en aktiv fritid, 

serviceinsatser och biståndsbedömda insatser enligt SoL och LSS. 

Inom funktionshinder ingår bostad med särskild service, boendestöd, aktivitetshus och 

personligt ombud. Inom individ och familj stöttar vi personer till boende, stöd och behandling 

till personer med missbruksproblematik samt stöd och behandling till barn, ungdomar och 

familjer. Vi arbetar uppsökande med vår fältverksamhet. Inom fritid ryms vår 

fritidsgårdsverksamhet. Verksamheten arbetar enligt kunskapsbaserade metoder för att stärka 

skyddsfaktorer, minska sårbarhetsfaktorer, motverka utanförskap och möjliggöra ett så 

självständigt liv som möjligt. 

  

2.3 Vård och omsorgsboende 

2.3.1 Verksamhetsidé 

Kungälvs kommuns Vård och Omsorgsboende är en behovsbeprövad boendeform enligt 

Socialtjänstlagen. Boendet ska erbjuda stöd dygnet runt med fokus på ett systematiskt 

arbetssätt med individens behov i centrum för att öka den enskildes delaktighet. 

Verksamheten utgör ett stöd för att den enskilde ska kunna leva ett meningsfullt liv präglat av 

trygghet med respekt för självbestämmande och integritet. Verksamheten grundar sig på den 

nationella värdegrunden med personcentrerad vård och omsorg som förhållningssätt och 

arbetssätt, vilket innebär att vård och omsorg sker i överenskommelse mellan personen och 

utföraren och utgår från personens förmågor, behov och förutsättningar. 
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2.4 Stöd i ordinärt boende 

2.4.1 Verksamhetsidé 

Stöd i ordinärt boende erbjuder förebyggande insatser, service, omsorg och vård för att 

möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde i ordinärt boende. Insatserna är 

behovsbedömda av myndighet enligt SoL och LSS och utförs enligt ett behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt med individens behov i centrum för att öka den enskildes delaktighet . 

För att ge ökad trygghet för brukare och närstående erbjuds trygghetslarm där verksamheten 

tar emot och åtgärdar larm. Vi utför stöd till personer som behöver bryta sin isolering i form 

av ledsagarservice. 

Verksamheten utgör ett stöd för att den enskilde ska kunna leva ett meningsfullt liv präglat av 

oberoende och trygghet med respekt för självbestämmande och integritet i sitt ordinära 

boende. 

Verksamheten grundar sig på den nationella värdegrunden med personcentrerad vård och 

omsorg som förhållningssätt och arbetssätt, vilket innebär att vård och omsorg sker i 

överenskommelse mellan personen och utföraren och utgår från personens förmågor, behov 

och förutsättningar. 

2.5 Hälso- och sjukvård 

2.5.1 Verksamhetsidé 

Den kommunala hälso-och sjukvården ska genom hälso-och sjukvårdsinsatser, 

rehabiliteringsinsatser, korttidsverksamhet, anhörigstöd och förebyggande verksamhet, stödja 

patient/medborgare utifrån behov och möjliggöra att insatserna ges på ett tryggt och säkert 

sätt där patient/medborgare behandlas med respekt och görs delaktig. 

2.6 LSS-boende och daglig verksamhet 

2.6.1 Verksamhetsidé 

Verksamheten ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt 

lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Syftet är att tillgodose den enskildes behov av beviljat stöd och goda levnadsvillkor enligt 

LSS. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. 
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3 Sektorns förutsättningar 

3.1 Ekonomi 

3.2 Sektorns nettokostnad 

  Budget 2023 Budget 2022 Budget 2021 

Nettokostnad -1 208 798 -1 132 368 -1 041 599 

Budget per verksamhetsområde kommer att arbetas fram i samband med detaljbudgetarbetet. 

3.3 GAP-analys 

Vi jobbar med omvärldsbevakning i syfte att inspireras och lära oss mer av andra goda 

exempel både inom och utanför kommunen. Vi fortsätter jämföra enheter för att öka 

likvärdigheten samt jämföra oss och våra förutsättningar med andra liknande kommuner och 

riket. 

3.4 Personal 

3.4.1 Personal 

3.4.1.1 Anställda 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Antal anställda 1 753 1 538 

Antal anställda, kvinnor 1 460 1 329 

Antal anställda, män 293 209 

Antal årsarbetare 1 673 1 452 

Antal årsarbetare, kvinnor 1 385 1 249 

Antal årsarbetare, män 287 203 

Ökningen i T2 beror på att timvikarier månadsanställdes under sommaren 2022. Anställningar 

var fortfarande aktiva vid mätdatumet för T2 2022 vilket inte avspeglas när jämförelse görs 

med helåret 2021.  

Antalet timmar i nedanstående tabell visar utfall januari-augusti 2022 samt utfall januari-

december 2021. 

3.4.1.2 Arbetade timmar 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Månadsavlönade (antal timmar) 1 299 392 1 837 584 

Mer/övertid (antal timmar) 35 429 37 604 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 083 699 1 558 293 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 215 693 279 291 

Timavlönade (antal timmar) 194 855 380 606 
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  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 137 453 266 395 

Timavlönade, män (antal timmar) 57 403 114 212 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar (%) 12,7% 16,9% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar, kvinnor (%) 11% 14,3% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar, män (%) 20,4% 28,4% 

3.4.1.3 Sjukfrånvaro 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 13 12 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor 13,7 12,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män 8,3 7,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år 9,3 9,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år 12,5 11,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år 15,4 13,7 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 41,5 42,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar 5,8 5,2 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer 7,2 6,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar 2,3 2,2 

3.4.1.4 Sjuklönekostnad 

  Utfall T2 2022 Utfall 2021 

Sjuklönekostnad Kronor 13 406 270 17 946 615 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 11 696 609 15 816 337 

Sjuklönekostnad kronor, män 1 709 662 2 130 278 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 5 396 024 7 385 032 

Summa 18 802 294 25 331 647 
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3.5 Volymer 

 

Individ och Familjeomsorgen (IFO)  

3.5.1 Ekonomiskt bistånd 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 16 - 24 år 80 85 85 70 

Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år 240 250 250 236 

Antal ungdomar 16-24 år som får utbetalning 100 120 120 88 

Antal hushåll med utbetalning per månad 
(genomsnitt) inklusive nyanlända 280 300 300 294 

3.5.2 Barn och unga 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal vårddagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år 4 700 4 500 6 000 6 312 

Antal vårddagar familjehem 0-20 år 14 800 11 500 13 000 12 127 

Antal mottagna ensamkommande barn 5 5 5 3 

3.5.3 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten  

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser 
Utförarenheten-Barn och Ungdom 230 250 250 221 

3.5.4 Vuxenenhet 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal vårddagar SIS och HVB, 21- år 1 400 1 800 4 000 2 175 

Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år 8 200 15 000 15 000 18 827 

3.5.5 Myndighetsbeslut äldre 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal beslut om särskilt boende 215 160 190 199 
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Funktionshinder (FH) 

3.5.6 Funktionshinder myndighet 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal ärenden LSS och LASS, SoL 750 725 725 739 

3.5.7 Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal 

brukare 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Egna bostad med särskild service (BmSS), vuxna 
inkl. psykiatrin 145 145 145 145 

Köp av bostad med särskild service (BmSS) vuxna 9 14 15 14 

Köp av bostad med särskild service (BmSS) barn 
och unga 2 3 3 6 

Köp av skolplatser 4 3 2 3 

3.5.8 Personlig assistans 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

SFB (tidigare LASS), kommunen anordnare, antal 
timmar 50 000 50 000 50 000 45 563 

LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar 1 500 1 500 1 500 1 208 

LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar 18 000 17 000 17 000 15 744 

3.5.9 Daglig verksamhet 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Antal brukare daglig verksamhet 235 225 225 214 

-Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare 18 15 18 18 

 

Äldreomsorg (ÄO) 

3.5.10 Lägenheter och platser VoÄ 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Totalt antal lägenheter i särskilt boende 438 416 417 416 

Varav i egen regi 353 331 331 331 

Varav i extern regi 56 55 56 54 

Varav korttidsplatser egna 19 19 19 19 
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Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Varav korttidsplatser köpta 10 11 11 11 

3.5.11 Köpta platser hospice och sjukhus 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (Hospice) 55 55 100 228 

Vårddygn på sjukhus, med betalningsansvar för 
kommunen 75 75 75 0 

3.5.12 Brukare i hemtjänsten 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Brukare med hemtjänst 1 250 1 200 1 200 1 277 

3.5.13 Ersatta timmar i hemtjänsten 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Ersatta timmar i hemtjänsten 445 000 412 000 436 500 413 744 

varav i egen regi 385 000 361 000 376 500 362 338 

varav i extern regi 60 000 51 000 60 000 51 406 

3.5.14 Registrerade patienter HSV 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Totalt antal patienter i hemsjukvården 1 400 1 400 1 400 1 309 

Därav antal patienter under 65 år 250 250 250 235 

3.5.15 Trygga ungdomsmiljöer 

Volymtal Plan 2023 Plan 2022 
Prognos 

helår 2022 Utfall 2021 

Totalt antal deltagartillfällen i den främjande 
verksamheten 10 000 12 000 12 000 9 935 

Antal verksamhetstimmar, främjande verksamhet 2 050 4 000 4 000 6 469 

Antal timmar förebyggande verksamhet på fältet 3 200 3 000 3 000 2 950 
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4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta 
med samt aktiviteter och indikatorer 

4.1 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS 

inom lagstadgad tid 

Förvaltningens tolkning 

Skapa förutsättningar för kostnadseffektiva former av boenden och utveckla den långsiktiga 

planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen. 

Handlingsplan  

Samarbete med sektor Samhälle och utveckling i lokalförsörjningsfrågor 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Antal egna boendeplatser enligt LSS och SoL 
Målvärde 2023 
145 

 

Beskrivning 
Från och med 2023 följs egna boendeplatser enligt 
LSS och SoL. Tidigare visade indikatorn antalet 
befintliga LSS lägenheter i Kommunen, som består av 
LSS gruppboende, LSS serviceboende 

 
Mätmetod och rutiner 
Siffrorna hämtas från lokalförsörjningsplan och 
verksamhetsprognoser  

 

Ansvarig 
Carina Winkler-keithsdotter, Maria Havseng 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 
Målvärde 2023 
90 

 

Beskrivning 
Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till 
första erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt 
boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum 
avses det datum då ansökan om plats på särskilt 
boende kommer in till kommunen, oavsett om 
ansökan görs skriftligt eller muntligt. Avser 
ansökningar som bifallits. Med erbjudet 
inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde 
enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta 
in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde 
sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga 
utredningar avseende plats på särskilt boende som 
avslutades i kommunen under första halvåret, och 
som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan 
var 65 år eller äldre. Ingår i Kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK). 

 
Mätmetod och rutiner 
Måttet hämtas från Kolada. ID: U23401.  
Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan 
om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, 
oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Avser 
ansökningar som bifallits. Med erbjudet 
inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde 
enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta 
in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga 
utredningar avseende plats på särskilt boende som 
avslutades i kommunen under första halvåret, och 
som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan 
var 65 år eller äldre. Ingår i Kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK). Källa: Egen undersökning i 
kommunen.  

Ansvarig 
Peter Almgren, Anna Lifjorden 

Befintliga LSS-/SoL lägenheter inom 
verksamhetsområde Sociala resurser 
Målvärde 2023 
28 

 

Beskrivning 
Antal befintliga LSS-/SoL lägenheter inom Social 
resurs. Planeringen följer investeringsplanen. 

 
Mätmetod och rutiner 
Siffrorna hämtas från verksamhetsområdet Social 
resurs. Uppgifterna ska redovisa LSS respektive SoL 
separat i kommentarerna samt ev outhyrda 
lägenheter med förklaring till varför  

Ansvarig 
Mikael Fridlund, Maria Havseng 

Väntetid i antal dagar från beslut till första 
erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. 
LSS § 9.9, medelvärde 
Målvärde 2023 
90 

 

Beskrivning 
Genomsnittligt antal dagar som gått mellan beslut och 
första erbjudna inflyttningsdatum i boende enligt LSS. 
Med första erbjudet inflyttningsdatum menas den dag 
då personen enligt kommunens erbjudande kan flytta 
in - vare sig personen tackar ja eller nej, alternativ 
väljer att flytta in eller inte. Avser alla påbörjade LSS-
insatser avseende boende under årets 6 första 
månader (minimum 4 beslut), exklusive 
omprövningar. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 

 
Mätmetod och rutiner 
Mått från Kolada. ID: U28418  

 

Ansvarig 
Carina Winkler-keithsdotter, Peter Almgren 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Samverkan och planering av 
framtida LSS bostäder 
Ansvarig 
Lena Arnfelt 

I arbetet med att hantera framtida behov av bostäder 
för LSS, behöver kommunen kontinuerligt arbeta in 
nya lösningar kommande exploateringar. Med hjälp 
av lokalresursplanering och samverkan mellan olika 
aktörer inom plan och byggnation, kan man möta 
behovet av bostäder för intellektuellt 
funktionsnedsatta personer nu och framåt. 

2023-12-
31 
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4.2 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 

funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 

fritidsliv 

Förvaltningens tolkning 

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

delaktighet ska stimuleras. 

Handlingsplan  

Kulturskolans verksamhet fortsätter i samma utsträckning som tidigare år. 

Biblioteksverksamheten bidrar genom ett ökat fokus på barn och unga. Föreningslivet ska 

givas goda förutsättningar för sina verksamheter och aktiviteter för barn och unga. Samverkan 

mellan skola, socialtjänst, fritid och kultur ger ökade möjligheter till deltagande. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Ungdomars upplevelse av inflytande på 
fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer 
Målvärde 2023 
65 

 

Beskrivning 
Ungdomars upplevda inflytande, delaktighet och 
ansvarstagande på fritidsgårdarna. Mätningen görs 
årligen under hösten och rapporteras i T3 

 
Mätmetod och rutiner 
Mätningen sker genom årlig enkät i oktober KEKS 
(kvalitet och kompetens i samverkan). Dessa siffror 
kan endast rapporteras i T3.  

 

Ansvarig 
Thomas Hermansson, Maria Havseng 

Ungdomars upplevelse av trygghet och 
bemötande på fritidsgårdar 
Målvärde 2023 
90% 

 

Beskrivning 
Årligen genomförs en enkät där upplevd trygghet och 
bemötande, i den främjande verksamheten, mäts. 

 
Mätmetod och rutiner 
En central enkät (mötesplatsenkäten) genomförs i 60 
kommuner och administreras av KEKS. (Kvalitet och 
Kompetens i Samverkan)  

 

Ansvarig 
Thomas Hermansson, Maria Havseng 
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4.3 8. Kortare handläggningstider med bibehållen 

rättssäkerhet 

Förvaltningens tolkning 

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

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut 
om LSS-insats (alla insatser) 
Målvärde 2023 
60 

 

Beskrivning 
Genomsnittligt antal dagar som gått mellan ansökan 
och beslut om LSS-insats, alla insatser. Avser alla 
beslut om LSS-insats under årets 6 första månader, 
exklusive omprövningar och beslut om sjukvikarie 
inom personlig assistans. Inkluderar även beslut som 
leder till avslag. 

 
Mätmetod och rutiner 
Statistiken hämtas från databasen Kolada: 
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om 
LSS-insats (alla insatser), medelvärde(U28414). 

 Ansvarig 
Susanne Ek, Peter Almgren 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om 
försörjningsstöd, medelvärde. 
Målvärde 2023 
10 

 

Beskrivning 
Genomsnittligt antal dagar från ansökan till dess att 
beslut om försörjningsstöd har fattats Ansökan 
behöver inte vara komplett. Allmänna förfrågningar 
exkluderas. Mätperiod är första halvåret. Fram till 
2017 mättes tid från första kontakt till beslut om 
försörjningsstöd. 

 
Mätmetod och rutiner 
Statistiken hämtas från databasen Kolada: 
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde(U31402).  

 

Ansvarig 
Kristina Olsson, Peter Almgren 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 
Målvärde 2023 
120 

 

Beskrivning 
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, 
medelvärde 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar 
på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal 
dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten 
till dess att utredningen avslutats. Avser barn- och 
ungdom 0-20 år. Mätperiod är första halvåret. 
Målvärde baseras på att utredning ska vara slutförd 
senast inom fyra månader enligt Socialtjänstlagen 11 
kap § 2. 

 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Kolada. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
ID: U33401 Typ: Kommun  
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Ansvarig 
Peter Almgren, Maria Ogenhag 

4.4 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat 

klimatavtryck 

Förvaltningens tolkning 

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det 

gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. 

Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både 

internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Genomföra aktiviteter enligt 
avfallsplanen 
Ansvarig 
Lena Arnfelt 

Aktiviteter i avfallsplanen med koppling till sektorn 
genomförs. 

2023-12-
31 

4.5 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende 

Förvaltningens tolkning 

Behovet av olika typer av bidrag, såsom försörjningsstöd har till stor del samband med hur 

olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. En viktig förutsättning är att definiera 

prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser 

efter detta. Inom målet ryms även kommunens arbetsmarknadsverksamhet som fyller en 

viktig roll i att få fler individer att gå till egen försörjning. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-64 
år) 
Målvärde 2023 
4% 

 

Beskrivning 
Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade 
arbetskraften 16-64 år. 
Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska 
minska. Arbetslösheten i Kungälv är idag låg. De som 
är långt från arbetsmarknaden idag är svårare att få ut 
i arbete. 
Det föreslagna målvärdet är framtaget utifrån en 
samlad bedömning av innehållet i nedanstående 
punkter. 
-Politisk vilja  
-Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och 
andra kommuner i GR 
-Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden 
från AF, SCB, SKR ekonomirapport 
-Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och rikets 
arbetslöshet 
-Antal varsel och konkurser i Kungälv 
-Förhållandet mellan prognoser som AF gör om 
framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för 
Kungälvs kommun. 
-Vikten av signalvärde internt och externt 

 
Mätmetod och rutiner 
Målvärdet är satt utifrån en samlad bedömning av 
nuvarande förutsättningar i Kungälv Informationen 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

hämtas från Arbetsförmedlingens hemsida: 
http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/ 
Välj fliken: Sökande antal/andel 
Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt 
Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv 
Addera kolumnerna Öppet arbetslösa och Program 
med aktivitetsstöd.  

Ansvarig 
Håkan Hambeson, Peter Almgren 

Utbetalt försörjningsstöd exklusive 
nyanlända, Tkr per tertial 
Målvärde 2023 
7 900 

 

Beskrivning 
Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt 
bidrag, som betalas ut av kommunens socialtjänst. 
Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt 
Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell 
bedömning. Försörjningsstödet består av riksnorm 
(belopp per person som är lika för hela landet) och 
övrigt försörjningsstöd (som ska täcka skäliga 
kostnader för: boende, hushållsel med mera). 

 
Mätmetod och rutiner 
Utbetalt försörjningsstöd i kommunen, i tusenkronor 
per tertial exkl. nyanlända. Hämtas från Treserva 
(verksamhetssystem) och Agresso (ekonomisystem). 
För att ta fram utbetalt försörjningsstöd under 
tertialen, görs sökning på bokföringsdag. 

 

 Ansvarig 
Kristina Olsson, Peter Almgren 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) - Koladamått 
Målvärde 2023 
38 

 

Beskrivning 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd under året dividerat med antalet vuxna 
biståndsmottagare under året. Långvarigt bistånd 
avser personer som har fått ekonomiskt bistånd 
beviljat i den aktuella kommunen i minst 10-12 
månader under året. 

 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från Kolada. ID: N31814. Sifforna publiceras 
med ett års eftersläpning. Målvärde är en minskning 
på året med 8 procent.  

 

Ansvarig 
Peter Almgren 

Antal hushåll med långvarigt ekokoniskt bistånd 
 

 

Beskrivning 
Långvarigt bistånd avser personer som har varit 
aktuella för ekonomiskt bistånd beviljat i minst 10-12 
månader under året. 

 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas från verksamhetssystemet och redovisas 
tertialvis. Målvärde för 2023 är en minskning av 
antalet med 8 %  

Ansvarig 
Peter Almgren 
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4.6 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet 

villkoras mot individuella kontrakt med krav på 

arbetsmarknadsfrämjande insatser 

Förvaltningens tolkning 

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på 

arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad 

känsla av sammanhang. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Andel personer vars försörjningsstöd har 
villkorats med krav på arbetsmarknadsfrämjande 
insatser där socialtjänstlagen tillåtit det 
Målvärde 2023 
100% 

 

Beskrivning 
Indikatorn anger andelen personer vars 
försörjningsstöd har villkorats med krav på 
arbetsmarknadsfrämjande insatser där 
socialtjänstlagen tillåtet det. 

 
Mätmetod och rutiner 
Uppgifterna samlas in av sektorn och redovisas 
tertialvis.  

4.7 15. Robusta kommunala funktioner 

Förvaltningens tolkning 

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters 

krisberedskap. 

 

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis 

äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar 

bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera. 

 

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt: 

- Leda och se till att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt.  

- Samordna och organisera de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer i 

kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen  

- Organisera och säkerställa informationen till allmänheten 

- Delta i samverkan på regional nivå. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Status - Utbildning och övning av kommunens 
krisorganisation (andel övade funktioner) 
 
Inga tillgängliga data 

Beskrivning 
Funktioner i kommunen ska under kommande 
mandatperiod utbildas och övas för att kunna lösa 
sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 
Utbildnings- och Övningsplan skall upprättas för 
mandatperioden samt uppdateras årligen. Indikatorn 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

följer upp huruvida planerade övningar genomförs och 
om det finns övad personal i definierade nyckelroller. 

 
Mätmetod och rutiner 
Samtliga funktioner i kommunens krisorganisation (se 
Lednings- och kommunikationsplan vid kriser 
KS2019/1884) skall genomföra 2 
samverkansövningar under mandatperioden. 
Samverkansövningen skall innefatta samordning med 
flera av kommunens verksamheter eller andra aktörer 
och myndigheter lokalt och regionalt.  
 
Målvärde 1 = 2 Krisledningsövningar under 
mandatperioden. Enligt utbildnings- och övningsplan 
under 2023 och 2025 
Målvärde 2 = 80% av deltagande funktioner i 
Krisorganisationen skall delta i planerad övning. 
 
Krisorganisationens funktioner 
Tjänsteman i beredskap (TiB) 8 personer 
Krisledningsnämnd, 6 personer 
Central krisledning, 9 funktioner 
Stab, 8 funktioner 
 
Följande funktioner ingår i den centrala krisledningen: 
Kommundirektör, TiB/Stabschef, 3 sektorchefer, 
Kommunikationsstrateg, Inriktnings- och 
samordningsfunktion från Räddningstjänstförbundet, 
Kungälv Energi och SOLTAK 
 
Följande funktioner ingår i Stab: 
Stabschef, Kommunikation, Analys, Samband och 
samverkan, Karttjänst, Dokumentation, Personal och 
ekonomi  

Ansvarig 
Lena Arnfelt 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Genomför risk- och 
sårbarhetsanalys och färdigställ 
kontinuitetsplan/handlingsplan 
Ansvarig 
Lena Arnfelt 

Varje sektor ska under mandatperioden genomföra en 
risk- och sårbarhetsanalys. I analysen så skall man 
identifiera samhällsviktig verksamhet, åtaganden, 
beroenden samt genomföra riskanalys och 
riskhantering. Sektorernas analyser är sedan grunden 
för en Risk- och sårbarhetsanalys, handlingsplan för 
hantering av extraordinära händelser samt 
krisledningsplan för Kungälvs kommun.  
 
Sektorerna skall kontinuitetsplanera/hantera utifrån 
resultatet i Risk- och sårbarhetsanalysen. 
 
Risk och sårbarhetsanalys genomförs av kommunen 
varje mandatperiod och den skall vara antagen av KF 
och skickad till länsstyrelsen senast 31 oktober 2023. 

2023-12-
31 

4.8 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Förvaltningens tolkning 

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med 

ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, 
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möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och 

erfarenhet 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Låg personalomsättning inom trygghet och stöd 
Målvärde 2023 
10% 

 

Beskrivning 
För att utveckla och styra verksamhetens och 
medarbetarnas kompetens i rätt riktning, är det viktigt 
att säkra rekryterings- och 
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt. 

 
Mätmetod och rutiner 
Andel månadsanställda som slutat sin anställning i 
sektorn och lämnat kommunen under senaste tolv 
månader i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
Hämtas från HR personalredovisning.  

 

Ansvarig 
Lena Arnfelt, Fanny Lagren 

Genomsnittlig sysselsättnings-grad 
Målvärde 2023 
90 

 

Beskrivning 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för alla 
månadsanställda medarbetare i sektorn. 

 
Mätmetod och rutiner 
Hämtas ur lönesystemet (Personec), avser 
sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal.  

 

Ansvarig 
Lena Arnfelt, Fanny Lagren 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i 
relation till totalt utförda timmar (%) 
Målvärde 2023 
10% 

 

Beskrivning 
Anges i procent. Över tid kan detta mått visa 
förändring av timavlönades andel av utförda timmar. 
Alla ögonblickssiffror avser 1/12 (tertial 1/4, 1/8, 1/12) 
 
Period anser 1/12 - 30/11 (tertial 1/12-31/3, 1/12-31/7, 
1/12-30/11) 
 
Information hämtas ur lönesystemet vid ett tillfälle och 
dokumenteras i Stratsys. Därefter är Stratsys källan 
för dessa personalsiffror. Inte lönesystemet, eftersom 
det inte stänger perioder. 

 
Ansvarig 
Fanny Lagren 

 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Arbeta tillitsbaserat 
Ansvarig 
Lena Arnfelt 

Vi arbetar med verksamhetsplanering, utveckling och 
uppföljning enligt modellen för verksamhetsstyrning 
(MOVE) 

2023-12-
31 

Alla chefer och skyddsombud ska gå För att skapa samsyn kring arbetsmiljö och roller går 2023-12-
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum 

Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning 
enligt plan 
Ansvarig 
Lena Arnfelt 

chef och skyddsombud tillsammans en utbildning för 
att ge kunskap som används i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

31 

4.9 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning 

ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 

Förvaltningens tolkning 

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende 

verksamhetens kvalitet och hushållning.  Målsättningen är sänkta kostnader inom kommunens 

verksamheter i förhållande till föregående år med bibehållen kvalitet i insatserna. 

Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och 

inom lagarnas gränser. 

Handlingsplan  

Sektorn har upprättat olika effektiviseringsåtgärder för att få budget i balans. Alla 

verksamhetsområden kommer att jobba med dessa åtgärder. 

Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+ 
Målvärde 2023 
85 000 

 

Beskrivning 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting för hemtjänst 
äldreomsorg, dividerat med antal invånare 80+ 31/12. 
Avser samtliga regi. Indikatorn publiceras med ett års 
fördröjning och avser därmed föregående år. 

 
Mätmetod och rutiner 
Jämförelse med liknande kommuner och riket. 
(Trelleborg/Skövde). 
Källa: Kolada (N21024). 
Målvärde är genomsnittlig kostnad för jämförbara 
kommuner 2021  

 

Ansvarig 
Lena Arnfelt 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ 
Målvärde 2023 
133 000 

 

Beskrivning 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting för särskilt boende 
äldreomsorg, dividerat med antal invånare 80+ 31/12. 
Avser samtliga regi. Indikatorn publiceras med ett års 
fördröjning och avser därmed föregående år. 

 
Mätmetod och rutiner 
Jämförelse med liknande kommuner och riket 
(Skövde/Trelleborg). 
Källa: Kolada (N23006). 
Målvärde är genomsnittlig kostnad för jämförbara 
kommuner 2021  

Ansvarig 
Lena Arnfelt 

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, 
kr/inv 
Målvärde 2023 

Beskrivning 
Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus 
ersättning från FK enligt SFB. Bruttokostnad minus 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

5 700 

 

interna intäkter och försäljning till andra kommuner 
och landsting exkl. ersättning från Försäkringskassan, 
dividerat med antal invånare den 31/12. Indikatorn 
publiceras med ett års fördröjning och avser därmed 
föregående år. 

 
Mätmetod och rutiner 
Jämförelse med liknande kommuner och riket. 
(Trelleborg). 
Källa: Kolada (N25017). 
Målvärde är genomsnittlig kostnad för jämförbara 
kommuner 2021  

Ansvarig 
Lena Arnfelt 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 
Målvärde 2023 
835 

 

Beskrivning 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting för ekonomiskt 
bistånd (inkl. utredningskostnader), dividerad med 
antal invånare totalt den 31/12. Försörjningsstöd till 
flyktinghushåll ingår inte. Indikatorn publiceras med 
ett års fördröjning och avser därmed föregående år. 

 
Mätmetod och rutiner 
Jämförelse med liknande kommuner och riket 
(Lidingö). 
Källa: Kolada (N31001). 
Målvärde är genomsnittlig kostnad för jämförbara 
kommuner 2021  

 

Ansvarig 
Lena Arnfelt 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 
Målvärde 2023 
1 815 

 

Beskrivning 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting för barn och 
ungdomsvård, dividerat med antal invånare i 
kommunen den 31/12. Avser vård och stöd som 
socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i 
form av vård på hem för vård eller boende (HVB), 
familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och 
övriga öppna insatser. Indikatorn publiceras med ett 
års fördröjning och avser därmed föregående år. 

 
Mätmetod och rutiner 
Jämförelse med liknande kommuner och riket 
(Lidingö). 
Källa: Kolada (N33001). 
Målvärde är genomsnittlig kostnad för jämförbara 
kommuner 2021 

Ansvarig 
Lena Arnfelt 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 
Målvärde 2023 
690 

Beskrivning 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting för missbrukarvård 
vuxna, dividerat med antal invånare totalt 31/12. 
Avser vård och omsorg i form av institutionsvård, vård 
i familjehem, bistånd avseende boende och olika 
öppna insatser som socialtjänsten ger till vuxna 
personer som har missbruksproblem. Som vuxen 
person avses här person som är 21 år eller äldre. 
Avser samtliga regi.  Indikatorn publiceras med ett års 
fördröjning och avser därmed föregående år. 
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Indikator Beskrivning + Mätmetod och rutiner + Ansvarig 

 

Mätmetod och rutiner 
Jämförelse med liknande kommuner och riket 
(Lidingö). 
Källa: Kolada (N35001). 
Målvärde är genomsnittlig kostnad för jämförbara 
kommuner 2021.  

 

Ansvarig 
Lena Arnfelt 
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5 Politiska uppdrag 

5.1 Uppdrag från kommunfullmäktige 

5.2 Uppdrag från kommunstyrelsen 

5.2.1 KS uppdrag 

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

Ny 2023 OKTOBER 
Ökade insatser för 
att motverka den 
ofrivillig ensamheten 

Samarbete med 
civilsamhälle och 
föreningsliv 
 

 Pågående 

Utöka samarbete med föreningar och 
civilsamhälle i syfte att motverka 
ofrivillig ensamhet för seniorer  
 
Planerade aktiviteter så som tema 
fysisk aktivitet genomförs i brett 
samarbete med näringsliv, 
volontärer, rehab och föreningsliv. 
Föreläsningar inom motivation 
träning, Seniordag, förebygga 
ensamhet. 

2021-01-
01 

2023-12-
31 

Lena 
Arnfelt 

Ny 2023 OKTOBER 
Studier mot 
kompletterande 
försörjningsstöd 

Följa GR:s arbete 
med möjligheten till 
kompletterande 
försörjningsstöd för 
personer som 
uppbär 
försörjningsstöd 
 

 Ej påbörjad 

Följa GR:s arbete med möjligheten 
till kompletterande försörjningsstöd 
för personer som uppbär 
försörjningsstöd och studerar. 
Implementera det som är möjligt 
utifrån lagstiftning. 
 
Enligt SKR: 
Vuxna studerande ska i första hand 
försörja sig på de förmåner som ges 
inom ramen för studiestödssystemet. 
Den som studerar är därför normalt 
skyldig att söka studiestöd, såsom 
studiehjälp och studiemedel, för att 
försörja sig under studietiden. 
 
Den som inte klarar sig på 
studieförmåner är normalt skyldig att 
stå till arbetsmarknadens förfogande 
för att ha rätt till ekonomiskt bistånd 
enligt SoL. Om det finns godtagbara 
skäl kan det finnas rätt till 
försörjningsstöd även om man inte 
står till arbetsmarknadens 
förfogande. 
 
Enligt förarbeten till SoL (prop. 
2015/16:136 s. 21) bör kravet att stå 
till arbetsmarknadens förfogande inte 
ställas på ungdomar som går i 
gymnasiet, eftersom studier är en 
viktig förutsättning för arbete. Vidare 
bör inte heller kravet ställas på en 
vuxenstuderande att omedelbart 
avbryta sina studier för att stå till 
arbetsmarknadens förfogande om 
studierna är en förutsättning för 
framtida arbete. En individuell 
bedömning måste göras i varje 

2023-01-
01 

2024-06-
01 

Lena 
Arnfelt 
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

enskilt fall. 

Ny 2023 Uppföljning 
och revidering av 
Plan för Trygghet 
utifrån ökade 
insatser mot 
narkotikaförsäljning, 
brott, våld och 
organiserad 
brottlighet 

Ta fram aktiviteter i 
Plan Trygg i 
Kungälv utifrån det 
fortsatta och 
utvecklade 
samarbetet mellan 
ToS och BoL inom 
alkohol och 
drogförebyggande-
arbete. 
 

 Ej påbörjad 

Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i 
Kungälv utifrån det fortsatta och 
utvecklade samarbetet mellan ToS 
och BoL inom alkohol och 
drogförebyggande-arbete. Den nu 
uppstartade Mini Maria mottagningen 
vänder sig till ungdomar som har 
problem kopplade till alkohol eller 
droger samt deras föräldrar och eller 
anhöriga. Utöka samarbete mellan 
kommunen, Polisen och 
allmännyttan. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Lena 
Arnfelt 

Ny 2023 Utred och 
föreslå ny nivå för 
habiliteringsersättnin
gen fr o m 2023-07-
01 

Utredning och 
förslag om ny nivå 
för 
habiliteringsersättnin
g 
 

 Ej påbörjad 

Utredning med förslag om ny nivå för 
habiliteringsersättning genomförs. 

2023-01-
01 

2023-06-
30 

Lena 
Arnfelt 

Ny 2023 OKTOBER 
Utred hur utbudet 
inom daglig 
verksamhet kan 
utvecklas 

Utredning om utbud 
inom daglig 
verksamhet 
 

 Ej påbörjad 

Utredning görs och genomförande 
presenteras. Arbetet ska ske i 
samarbete med projektchef som 
ansvarar för lokalresursplanen. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Lena 
Arnfelt 

Ny 2023 OKTOBER. 
Generella 
föräldrautbildningar, 
Föräldrastöd 

Ökad samordning 
kring befintliga 
föräldrastödjande 
insatser för att öka 
effektivt 
resursutnyttjande 
och tillgängligt stöd 
 

 Ej påbörjad 

Frågorna ska hanteras inom 
förvaltningen, genom operativ 
samverkan inom förvaltningen och 
mellan sektorerna.  
En inventering av utbildningar och 
satsningar som idag redan 
genomförs ska göras och dessa ska 
vidareutvecklas, implementeras och 
synliggöras. 
Behov av nya satsningar ska 
utredas. 

2023-01-
01 

2023-12-
31 

Lena 
Arnfelt 

Ny 2023 OKTOBER 
Sociala 
resurskedjan från 
generella insatser till 
individuella insatser 
dygnet runt 

Sammanhållande 
arbete mellan 
socialtjänst, skola 
och fritid 
 

 Ej påbörjad 

Ett sammanhållande arbete mellan 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, 
skola och fritid är påbörjat utifrån 
tidiga insatser för barn och unga i 
syfte att förbättra samordningen på 
operativ nivå inom olika 
kompetensområden. 
 
Revidering av SSPFs uppdrag ska 
ske i syfte att tydliggöra den sociala 
resurskedjan. Vidare behöver vi 
också identifiera hur vi ska fånga upp 
barn i alla åldrar. 
 
Utforma fält- och fritidsverksamhet 
(Trygga Ungdomsmiljöer) som 
motsvarar framkomna behov i 
kartläggningen tidiga insatser. 
Fältuppdraget behöver renodlas och 
organiseras tillsammans med övriga 
utförarresurser inom socialtjänsten, 
fritid och skolan. 

2023-01-
01 

2024-12-
31 

Lena 
Arnfelt 
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning 
Tidsperi

od Ansvarig 

 
Barn, unga och familjeenheten inom 
socialtjänsten är i slutfasen av att 
implementera en arbetsmetod som 
ska stärka familjers och barns egna 
nätverk med stöd från socialtjänsten, 
före externa placeringar. 
Arbetsmetoden förväntas leda till 
högre kvalitet för barnen och minska 
antalet externa placeringar. 
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6 Intern kontroll 

Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god 

intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna, med 

medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert. En intern kontrollplan upprättas 

för varje år där sektorledningen genom en riskanalys har identifierat de största riskerna för att 

våra rutiner inte följs. 

För 20223 föreslår förvaltningen som helhet att riskanalys genomförs inom följande områden: 

ekonomi, HR, dokument och ärendehantering, upphandling, it samt verksamhetsspecifika 

processer. Följande sakområden ges extra fokus i riskanalysen: delegationsbeslut, 

patientsäkerhet, trygghet och säkerhet, anställningar, byggande, fastighetsförvaltning, 

upphandling och bisysslor. 

Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2023, med förslag till 

eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2024. 

Fokus gällande de verksamhetsspecifika granskningarna inom Trygghet och stöd blir att 

förstärka och säkerställa det strategiska kvalitetslednings-arbetet med identifiering av risker 

och åtgärder i socialtjänstprocessen och hälso- och sjukvårdsprocessen samt uppföljning av 

egenkontroller och åtgärder för att förbättra verksamhetens funktionalitet i brukar-och 

medborgarperspektiven. 
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7 Agenda 2030 

Sektor Trygghet och Stöd är i sitt grunduppdrag direkt eller indirekt kopplat till Agenda 2030 

och de olika målområdena. Utifrån dimensioner ekonomi, sociala och miljömässig sätter 

sektorn särskilt fokus på följande under 2023: 

• Socialt: genomförande av program social hållbarhet med underliggande planer. 

Särskilt fokus under 2022 är implementering av Kompetenscentrum, samlat arbete i 

våld i nära relationer samt genomföra aktiviteter utifrån kartläggning tidiga insatser 

barn- och unga. 

• Miljö: fortsatt implementering av hållbara resor samt hållbar konsumtion av 

förbrukningsartiklar inom vård och omsorg. 

• Ekonomi: fortsatt satsa resurser på ett strukturerat och genomtänkt vis för att uppnå 

resultat över tid. För att lyckas med ambitionerna krävs ett systematiskt arbete som 

hela tiden sätter sociala och ekonomiska utfall gemensamt i fokus. 

Mål 17 Genomförande och partnerskap handlar om att olika aktörer ska samverka. Fortsatt 

fokus för sektorn 2023 är utvecklad samverkan internt och externt. 
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8 Säkerhet och trygghet 

Alla sektorer och verksamheter ansvarar för säkerhet och trygghet inom sitt ansvarsområde 

och grunduppdrag. Det innebär att skapa säkerhet och trygghet för verksamheternas 

målgrupper och medarbetare och att ha en beredskap att upprätthålla prioriterad verksamhet i 

händelse av kris. 

Lagstiftning och styrande dokument: 

• Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

• Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun (KS2019/1909) 

Under 2023 fortsätter arbete med systematisk risk och sårbarhetsanalys i sektorn, vilket är 

grunden till en fullgod beredskap. Första steget är att identifiera sektorns åtaganden, vilka 

åtaganden som är kritiska för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt vilka yttre 

beroenden som finns för att upprätthålla verksamheten. Exempel på samhällsviktiga 

åtaganden i sektorn är kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser (t ex. leverans av livsviktig 

medicin som insulin och smärtstillande läkemedel), omsorgsinsatser och myndighetsutövning. 

Arbetet ska utmynna i en fullständig risk och sårbarhetsanalys under 2023. Processen med 

risk och sårbarhetsanalys genomförs varje mandatperiod. 
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1.  Inledning 
 
Kungälvs kommun är huvudman för de kommunala skolorna och förskolorna i Kungälv. 
Detta är den andra av två rapporter under 2022 som sammanfattar Kungälvs kommuns 
systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagen, läroplanerna och andra författningar. 
 
I denna rapport som görs under hösten är fokus på kunskap, betyg och undervisningens 
kvalitet och ett antal andra områden. Vissa områden är gemensamma för alla skolformer 
medan andra skiljer sig åt. I rapporten utvärderas också förskoleklassen, fritidshemmet och 
grundsärskolan. I årets första rapport som gjordes under vårterminen var fokus på normer och 
värden samt det kompensatoriska uppdraget.  
 
Kungälvs kommun har tagit fram en ny struktur för skolans systematiska kvalitetsarbete som 
beslutades om under 2021 och implementerades under 2022. Det systematiska kvalitetsarbetet 
har integrerats med Kungälv kommuns modell för verksamhetsstyrning.  
 
På varje skola och förskola sker ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån skollagen, till exempel 
genom diskussioner mellan personalen och gemensam analys av resultaten. Det är varje rektor 
som ansvarar för den egna skolans systematiska kvalitetsarbete, och huvudmannen ger 
rektorerna aktivt stöd i detta.  
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2.  Sammanfattning 
 
Betygsresultat 
 
Resultaten på nationella prov i årskurs 3 visar på en stabil nivå, med en viss uppgång i 
matematik och en viss nedgång i svenska. I årskurs 6 har andelen elever med godkänt betyg i 
samtliga ämnen i årskurs 6 minskat, samtidigt som den genomsnittliga betygspoängen ligger 
kvar på samma nivå som förra året. I årskurs 9 har meritvärdet ökat och detsamma gäller för 
andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram. Andelen elever med godkänt betyg i 
samtliga ämnen har minskat.  
 
I gymnasieskolan ligger andelen avgångselever med gymnasieexamen i stort sett på samma 
nivå som förra året. Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever på Mimers hus med 
gymnasieexamen är den högsta under de senaste nio åren sedan det nya gymnasiesystemet 
infördes. Inom vuxenutbildningen är betygsresultaten jämförbara med tidigare år.  
 
Ämnesbetyg och nationella prov 
 
Ämnesbetygen i årskurs 6 och 9 följer i stort riket med mindre variationer för olika ämnen. 
Både i Kungälvs kommun och riket är resultaten starkare i svenska och engelska än i 
matematik. Svenska som andraspråk utmärker sig med lägre betygsresultat. Det är i första 
hand kopplat till utmaningarna i att lära sig ett nytt språk och att en del elever har relativt kort 
skolbakgrund. Nationella proven visar på samma trend som ämnesbetygen när det gäller 
svenska, engelska och matematik. Kungälvs kommun har genomgående bättre resultat än riket 
när det gäller att sätta samma betyg som det nationella provet.  
  
Undervisningens kvalitet 
 
Undervisningens kvalitet är en avgörande faktor för elevernas kunskapsutveckling. Kungälvs 
kommun har inte i tillräckligt hög grad fokuserat på undervisningens kvalitet, utan snarare 
verkat för utveckling av normer och värden respektive det kompensatoriska uppdraget. Under 
nästa år får undervisningens kvalitet en större roll i det systematiska kvalitetsarbetet, till 
exempel genom förbättrad uppföljning av ämnesbetyg ute på skolorna. Redan idag finns flera 
utvecklingsprojekt kopplat till undervisningens kvalitet och lärares bedömnings-kompetens, 
till exempel ledarskap i klassrummet i grundskolan och gymnasieskolan, kooperativt lärande i 
grundskolan samt learning studies i vuxenutbildningen.  
 
Utbildning och undervisning i förskolan 
 
Kungälvs kommuns förskola har en välfungerande pedagogisk verksamhet när det gäller 
språk och kommunikation, skapande samt matematik, men behöver bli bättre på teknik/digital 
teknik och naturvetenskap. En nyckel är att få en så bra blandning som möjligt av planerad 
och spontan undervisning, där vissa kunskapsområden behöver en högre grad av planerad 
undervisning än idag. I förskolan behöver även lekens roll i den pedagogiska verksamheten 
stärkas. Det är viktigt att leken både är något som personalen introducerar och som barnen 
själva tar initiativ till.   
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Digitalisering 
 
Kungälvs kommuns digitalisering inom skola och förskola fokuserar på digitala verktyg samt 
elevens och personalens kompetens inom digitalisering. I Kungälvs kommun har eleverna stor 
tillgång till digitala verktyg men skolorna behöver bli bättre på att individualisera 
användningen och att använda specialpedagogiska verktyg. Elevers och personals kompetens 
är ofta ojämn. Många satsningar har skett på huvudmannanivå under året, bland annat inköp 
av nya digitala verktyg, tekniska investeringar i projektorer till samtliga klassrum samt 
förberedelser inför nationella prov 2024. 
 
Förskoleklassen och fritidshemmet 
 
Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklassen har skapat ett tydligt kunskapsfokus i 
förskoleklassen sedan flera år tillbaka och hjälpt till att strukturera undervisningen. 
Behörighet och bemanning är fortsatt en utmaning. I förskoleklassen har många skolor satsat 
på en medveten kombination av lärare och förskollärare i förskoleklassen, medan det i 
fritidshemmet precis som i riket finns en utmaning i att rekrytera behöriga lärare i 
fritidshemmet. Det är på sikt nödvändigt för att säkra undervisningens kvalitet i 
fritidshemmet. 
 
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
 
Både grundsärskolan och gymnasiesärskolan behöver ett tydligare kunskapsfokus och en 
starkare förankring i styrdokumenten. Eleven behöver också utmanas. I grundsärskolan kan 
det handla om att i ökad grad läsa en kombination mellan ämnen och ämnesområden 
alternativt läsa helt eller delvis integrerat i grundskolan. I gymnasiesärskolan kan det vara att 
sikta på att eleverna i individuella programmet ska få fördjupade kunskaper. När det gäller 
mottagandet i grundsärskolan har Kungälvs kommun en god struktur på huvudmannanivå, 
men skolorna behöver mer stöd i att tidigt identifiera elever som kan tillhöra särskolans 
målgrupp. 
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3. Förskola och pedagogisk omsorg  
 

 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel bygger på GR:s förskolenkät som både innehåller en självskattning för 
personalen och en vårdnadshavarenkät. Personalens självskattning genomförs på en skala från 1 
till 5. Varje förskollärare och barnskötare fyller först i självskattningen, därefter kommer varje 
arbetslag fram till ett gemensamt svar och utifrån detta räknas ett genomsnitt ut för förskolan. 
Kungälvs kommun sammanställer själva ett kommunalt genomsnitt som presenteras i denna 
rapport. Vårdnadshavarenkäten låter vårdnadshavarna ta ställning till påståenden med olika 
svarsalternativ. Resultatet räknas om till ett index, även det mellan 1 och 5. Svarsfrekvensen för 
vårdnadshavarenkäten var 60 procent. 
 

 
Utbildning och undervisning i förskolan 
 
Utbildning och undervisning i förskolan är ett brett område. Inom det systematiska 
kvalitetsarbetet följs det upp utifrån kunskapsområden i förskolan, lek samt material. 
Kunskapsområdena utgår från förskolans läroplan. 
 
När det gäller kunskapsområden visar resultatet av rektorernas uppföljningsrapporter att 
måluppfyllelsen är hög för språk och kommunikation, skapande och matematik. 
Naturvetenskap och teknik, inklusive digital teknik, uppnår något lägre måluppfyllelse. 
Måluppfyllelsen varierar i viss mån mellan enheterna. Den sammantagna bedömningen är att 
måluppfyllelsen är god, och att framför allt undervisningen inom teknik/digital teknik och 
naturvetenskap behöver utvecklas. 
 
Den goda måluppfyllelsen inom språk och kommunikation kan kopplas till det fokus som 
språk har fått i de senaste årens fortbildningsinsatser. Eftersom språk är ett viktigt redskap för 
övrig utveckling är den höga måluppfyllelsen inom språk gynnsamt för all utbildning och 
undervisning i förskolan. Den höga måluppfyllelsen för språk, matematik och skapande kan 
också förklaras av att dessa områden enklare kan vävas in i andra teman och projekt. 
 
På flera förskolor har planeringstiden blivit lidande på grund av personalfrånvaro under 
pandemin. Det kan ha påverkat förhållandet mellan spontan och planerad undervisning och 
även förklara varför måluppfyllelsen är lägre inom teknik och naturvetenskap. Många anser 
att dessa områden är svårare, vilket ställer högre krav på planering. Många känner sig mer 
säkra inom språk, matematik och skapande och får därmed lättare till både planerad och 
spontan undervisning. Framöver behöver det finnas en ökad medvetenhet om hur stor andel 
av undervisningen som kan vara spontan utan att måluppfyllelsen blir lidande. 
 
Av rektorernas uppföljningsrapporter framgår att det finns goda förutsättningar för lek på 
förskolan. Det är dock enbart ett fåtal rektorer som ger exempel på hur förskollärare och 
annan personal medvetet bjuder in barnen till organiserade lekar. Det görs få kopplingar 
mellan lekens roll och måluppfyllelsen. Bedömningen är att lekens roll i den pedagogiska 
verksamheten behöver stärkas. Det är viktigt att leken både är något som personalen 
introducerar och som barnen själv tar initiativ till.   
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När det gäller tillgängligt material är personalens självskattning något lägre. En förklaring till 
det resultatet att är många avdelningar är organiserade 1-5 år. Av säkerhetsskäl finns inte allt 
material tillgängligt i en sådan organisation. Det ställer också höga krav på att planera 
undervisningen på en nivå som utmanar varje barn. Även organisationen 1-5 år är något som 
behöver analyseras närmare för att se hur det påverkar måluppfyllelsen. 
 
Pedagogisk omsorg arbetar utifrån ett annat uppdrag och med andra förutsättningar än 
förskolan. Inom pedagogisk omsorg arbetar inga förskollärare och enligt skollagen är det 
enbart förskollärare som får bedriva undervisning. Det går därför inte att ha samma förväntan 
på måluppfyllelsen. I stället fokuserar pedagogisk omsorg på utbildning, lärande och omsorg. 
 
Vårdnadshavarenkäten visar upp goda resultat. Kungälvs kommun har högre betyg än GR:s 
genomsnitt på samtliga frågor i enkäten. För de flesta frågor är resultaten bättre eller lika bra 
som 2021. Resultaten för utbildning och undervisning är relativt jämnt, men tendensen är den 
samma som i självskattningen, det vill säga att betyget är högre för språk och skapande än för 
matematik, naturvetenskap och teknik/digital teknik.  
 
Så går vi vidare 
 

 Det kollegiala lärandet stärks med start i förskolans ledningsgrupp. Det är särskilt 
viktigt att få en gemensam definition av begreppet undervisning och visa på 
sambandet mellan det systematiska kvalitetsarbetet och undervisningens kvalitet. 
 

 Digitalisering genom digitala lärspridare kopplas tydligare mot undervisningens 
kvalitet. Digital teknik har goda möjligheter att vävas in i övrig undervisning, som det 
redan görs inom språk, matematik och skapande idag. 

 
Personalens självskattning 
 
Här nedanför presenteras resultatet av personalens självskattning av de olika kunskapsområdena: 
 

Språkutveckling 
och kommunikation 

Bild, form, rörelse, 
sång, musik, dans, 
drama 

Matematiskt 
tänkande 

Teknik/digital 
teknik 

Naturvetenskap 

4,3 
 
 

3,81 3,74 3,06 3,5 

 
Här nedanför finns resultatet för självskattningen om lek och material. 
 

Lek 
 
”Vi ger förutsättningar både för lek som barnen själva tar initiativ till och som 
någon i arbetslaget introducerar.” 
 

4,22 

Material 
 
”Det finns material tillgängligt som utmanar barn i alla åldrar, placerat på ett sätt 
som inbjuder till lek och olika aktiviteter.” 
 

3,64 
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GR:s vårdnadshavarenkät 
 
Här nedanför finns resultatet från ett antal frågor från GR:s vårdnadshavarenkät med jämförelse med 
genomsnittet för Göteborgsregionen. 
 

 Kungälvs kommun GR 
Jag upplever att förskolan uppmuntrar till lek, utveckling 
och lärande. 
 

4,5 4,42 

Förskolan uppmuntrar mitt barns språkutveckling och 
kommunikation. 
 

4,40 4,33 

Förskolan uppmuntrar mitt barns förmåga att skapa och 
uttrycka sig i olika former, exempelvis genom bild, form, 
rörelse, sång, musik, dans, drama. 
 

4,48 4,38 

Förskolan uppmuntrar mitt barns matematiska tänkande 
för att undersöka och reflektera, exempelvis genom 
användande av begrepp, form, mängd och sortering. 
 

4,30 4,21 

Förskolan uppmuntrar mitt barns förståelse för teknik och 
naturvetenskap fenomen, exempel genom samtal om 
kroppen, djup eller genom olika experiment. 
 

4,29 4,23 

Förskolans uppmuntrar att mitt barn får använda digitala 
verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 
 

4,03 3,89 
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4. Förskoleklassen 
 
Kungälvs kommun har överlag en välorganiserad förskoleklass som bedrivs i enlighet med 
förskoleklassens syfte och centrala innehåll. Förskoleklassen fick 2016 ett eget kapitel i 
läroplanen, vilket har vidareutvecklat verksamheten och lett till en högre pedagogisk 
medvetenhet. 
 
Kartläggningsmaterialet 
 
Hitta språket och Hitta matematiken är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklassen. Materialen är obligatoriska 
att använda och ska hjälpa skolan att identifiera elever som riskerar att inte nå grundskolans 
kunskapsmål och som kan behöva extra anpassningar och särskilt stöd. I Kungälv har 
kartläggningsmaterialet generellt gett en ökad struktur för förskoleklassen och en bättre 
förberedelse av eleverna inför grundskolan, vilket är mycket positivt. Kartläggningsmaterialet 
har dessutom bidragit till ökad likvärdighet mellan skolorna.  
 
Balansen mellan förskola och grundskola  
 
Förskoleklassen är en skolform som ligger mitt emellan förskola och grundskola. Enligt 
läroplanerna ska undervisningen i förskoleklassen ge eleverna en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till grundskolan. För detta 
krävs en undervisning som förenar pedagogik från både förskolan och grundskolan. Här har 
Kungälvs kommun ett utvecklingsområde. På vissa skolor kan vi se att förskoleklassen drar 
mer mot förskola och på andra mer mot grundskola. Kungälv behöver en större likvärdighet 
så att förskoleklassen blir en mer enhetlig skolform inom kommunen. 
 
Struktur och bemanning 
 
I skolornas uppföljningsrapporter pekar man ut vikten av struktur och bemanning som en 
framgångsfaktor. Många skolor har gått över till förskoleklass fem dagar i veckan, vilket gett 
större kontinuitet. Flera skolor bemannar förskoleklassen medvetet med både förskolelärare 
och grundskollärare, både i syfte att underlätta för övergången mellan skolformerna och för 
att skapa igenkänning och sammanhang när eleverna väl börjar grundskolan. 
Specialpedagoger och specialpedagoger arbetar på flera skolor också nära förskoleklassen och 
stöttar i genomförandet av kartläggningsmaterialet. 
 
Så här går vi vidare 
 

 Under året har det skapats mötesplattformar för rektorer på förskolan och rektorer på 
F-6 för att utveckla förståelse mellan verksamheten och skapa bättre övergångar. 
Undervisningen i förskoleklassen är en viktig del av mötesplattformen. 

 
 Ett pedagognätverk områdesvis planeras även under läsåret 2022-2223.  
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5. Fritidshemmet 
 
Fritidshemmet är en skolform som med tiden fått ett allt tydligare pedagogiskt uppdrag. 2016 
fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. I samband med 
lärarlegitimationsreformen skärptes behörighetskraven och i den nya lärarutbildningen 
skapades yrkesrollen lärare i fritidshemmet. 
 
Kungälvs kommun har liksom riket i stort ett utvecklingsarbete framför sig för att öka 
likvärdigheten i fritidshemmet.  
 
Personal och behörighet 
 
I Kungälvs kommun, som i riket i övrigt, är det en utmaning att rekrytera legitimerade lärare i 
fritidshem. Det gör att andelen lärare i fritidshem och behöriga fritidspedagoger varierar 
mellan skolor. På olika skolor arbetar även personal som saknar behörighet kvar från tiden 
innan behörighetskraven skärptes. Målet är att så långt som möjligt rekrytera behörig personal 
och på detta vis stärka undervisningens kvalitet i fritidshemmet. 
 
Lokaler 
 
Fritidshemmet kräver en flexibilitet i lokalerna för att både kunna bedriva pedagogisk 
verksamhet och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Skolornas lokaler är i olika 
utsträckning planerade för detta, bland annat beroende på under vilken tidsperiod som de 
byggts. I den framtida lokalförsörjningen behöver vi ta hänsyn till fritidshemmens lokalbehov 
i både planering och analys.  
 
Styrdokument 
 
Inom Kungälvs kommun har det tidigare gjorts insatser för att förankra styrdokument hos 
personalen och i verksamheten. Det ledde till många förbättringar men det är fortfarande 
tydligt att man arbetar olika systematiskt med styrdokumenten på skolor. Förankringen i 
styrdokumenten handlar inte bara om att innehållet i styrdokumenten är känt utan också att 
undervisningen planeras i relation till styrdokumenten. 
 
Samverkan med grundskolan 
 
När verksamheten i fritidshemmen fungerar som bäst är den en integrerad del av 
skolverksamheten och det finns en god samverkan mellan grundskolan och fritidshemmet, 
både kring verksamheten och enskilda elever. Skolorna har kommit olika långt i att integrera 
fritidshemmet i skolans helhetsuppdrag, till exempel när det gäller gemensam 
kompetensutveckling, samplanering och att hitta ömsesidiga utvecklingsområden. 
 
Så här går vi vidare 

 
 Nätverk kring fritidshemmet planeras områdesvis. Goda exempel i Kungälvs kommun 

ska lyftas fram i syfte att skapa synergieffekter på andra skolor.  
 

 Aktivt verka för att utjämna skillnaderna i kompetens mellan skolorna. 
Omvärldsbevakning av hur andra kommuner hanterar denna fråga pågår.  
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6. Grundskolan F-6 

 
 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel kommer från Skolverkets officiella statistik som är framtagen tillsammans 
med SCB. Statistiken presenteras även i Kolada. 
 

 
Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet 
 
Resultaten på nationella prov i årskurs 3 visar på en stabil nivå, med en viss uppgång i 
matematik och en viss nedgång i svenska. Andelen elever som klarat båda delproven är 
densamma, men vi kan se en uppgång i matematik och en nedgång i svenska. I årskurs 6 har 
andelen med godkänt betyg i samtliga ämnen i årskurs 6 minskat från 83 procent till 80 
procent. Resultatet för riket är 72 procent. Den genomsnittliga betygspoängen ligger kvar på 
samma nivå som förra året, det vill säga 233. Jämförelser med riket saknas eftersom 
Skolverket inte tar fram denna statistik för årskurs 6.  
 
Bedömningen är att Kungälvs kommun för årskurs 3 och 6 ligger relativt stabilt över tid 
resultatmässigt, men att likvärdigheten mellan skolor behöver utvecklas, även när man bortser 
från socioekonomiska förklaringar. På vissa skolor finns en utveckling och uppföljning av 
undervisningens kvalitet som andra skolor behöver ta del av och inspireras. Spridande av 
goda exempel och framgångsfaktorer mellan skolorna är centralt.  
 
Resultaten varierar även mellan pojkar och flickor. På kommunal nivå har flickor bättre betyg 
än pojkar, vilket är i linje med resultatet för riket, men skillnaden är stor mellan respektive 
skolor. För meritvärdet varierar skillnaderna från 0 poäng till 48 poäng till flickornas fördel. 
För godkänt betyg i samtliga ämnen är det betydligt fler skolor där flickorna har bättre resultat 
än pojkar, men det finns också ett antal skolor där pojkarna presterar bättre. Det är troligt att 
förväntningarna är olika på flickor och pojkar och att undervisningens behöver organiseras på 
ett sådant sätt att den möter både pojkar och flickor utifrån behov. 
 
I grundskolan F-6 pågår mycket utveckling av undervisningens kvalitet. Precis som i 
grundskolan 7-9 fortsätter satsningen på ledarskap i klassrummet och kooperativt lärande 
tillsammans med Skolverkets satsning på specialpedagogik för lärande. Även insatser kring 
bedömning sker på många skolor. Lärares bedömningskompetens innehåller flera 
komponenter och viktiga aspekter är förståelse för läroplanens kunskapskrav, sambedömning 
med andra lärare kring exempelvis nationella prov samt kommunikationen med eleverna om 
deras lärande. 
 
Pandemin har påverkat undervisningen i F-6 på flera sätt. I F-6 har det i huvudsak inte 
bedrivits distansundervisning som i årskurs 7-9, men personal och elever har periodvis haft 
omfattande sjukfrånvaro. Det har påverkat kontinuiteten i både lärares undervisning och 
elevers lärande. Gruppsammansättningen i klasserna har också varit en annan i perioder då 
många elever varit frånvarande. All personal har samtidigt ansträngt sig för att upprätthålla 
kvaliteten i undervisningen samt att bistå och hjälpa elever i behov av stöd. 
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Trots personalens insatser så kan pandemin ha påverkat studieresultaten. I år är det en lägre 
andel elever som har fått godkänt betyg i samtliga ämnen i både årskurs 6 och 9, samtidigt 
som meritvärdet och behörigheten till yrkesprogram ligger fast eller har ökat. Det pekar på att 
de som kan ha påverkats under pandemin är elever som i vanliga fall hade fått godkänt betyg i 
samtliga ämnen, men nu fått enstaka underkända betyg. Värt att notera är att pojkars 
behörighet till yrkesprogram tydligt stigit under året i årskurs 9. Det pekar på att 
distansundervisningen kan ha gynnat pojkar i högre grad än flickor. 
 
Så här går vi vidare 
 

 Lärarnätverk organiseras områdesvis under året, bland annat med fokus på 
bedömningsfrågor. 
 

Betygsresultat årskurs 6 
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Årskurs 6 VT 22 Godkänt i alla ämnen (%) Meritvärde 

  Flicka Pojke Flicka Pojke 

Diseröds skola 84% 66% 240 223 

Fontinskolan 81% 56% 262 214 

Hålta skola 69% 93% 224 224 

Kareby skola 91% 68% 236 219 

Kärna skola 90% 88% 240 235 

Kastellegårdsskolan 80% 86% 239 228 

Kullens skola 85% 65% 258 211 

Marstrands skola 100% 75% 274 258 

Olseröds skola 62% 69% 229 212 

Sandbackaskolan 70% 70% 229 227 

Tunge skola 95% 89% 261 217 

Kungälvs kommun 80% 76% 244 222 
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7. Grundskolan F-9 
 

 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel kommer från Skolverkets officiella statistik som är framtagen av SCB. 
Statistiken presenteras även i Kolada, varifrån jämförelser med liknande kommuner tagits. 
 

 
I årskurs 9 har andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen sjunkit. I Kungälv har 73 
procent av eleverna godkända betyg i alla ämnen, medan motsvarande siffror för hela riket är 
72 procent och liknande kommuner 69 procent. Andelen elever som är behöriga till 
yrkesprogram har däremot ökat. I Kungälv är 89 procent behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram, medan motsvarande siffra för riket är 83 procent och liknande kommuner 
82 procent. Det genomsnittliga meritvärdet är 234, vilket är det samma som riket samt bättre 
än liknande kommuner som presterar 219.  
 
Flickor har högre meritvärde än pojkar på alla tre högstadieskolor i kommunen. På 
Munkegärdeskolan och Thorildskolan har flickor också bättre resultat när det gäller godkänt 
betyg i samtliga ämnen och behörighet till yrkesprogram. På Ytterbyskolan lyckas pojkar i 
högre utsträckning än flickor att bli behöriga till yrkesprogram och högre andel pojkar har 
godkänt betyg i samtliga ämnen. I Kungälvs kommun har även pojkars behörighet till 
yrkesprogram ökat från 83 procent till 90 procent under perioden 2020 till 2022.  
 
Om man sammanfattar betygsresultaten har högstadieskolorna lyckats hålla samma nivå som 
tidigare års betygsresultat trots att en stor del av undervisningen bedrevs på distans. Det som 
avviker är att andelen godkända betyg i samtliga ämnen sjunkit. Det skulle kunna bero på 
utmaningarna i samband med distansundervisningen. Enbart ett fåtal lärare har tidigare 
undervisat på distans och då har det varit enskild undervisning och utifrån att en elev inte 
kunnat närvara i skolan. Det har gällt enstaka tillfällen och med ett specifikt uppdrag och 
innehåll. Vissa elever har haft svårigheter att ta till sig undervisningen digitalt och skolorna 
har inte alltid lyckats genomföra extra anpassningar för alla som har haft behov av det. 
Skolorna har försökt fånga upp dessa elever och erbjudit dem att vara på plats i skolan, men 
det kan fortfarande finnas elever som man inte lyckats uppmärksamma. Vi har också sett att 
vissa elever lyckas bättre när de undervisats på distans men att det enbart rör sig om ett fåtal 
elever. Möjligen kan pojkars ökade behörighet till yrkesprogram kopplas till detta. 
 
På samma sätt som i grundskolan F-6 fortsätter satsningarna på ledarskap i klassrummet och 
kooperativt lärande tillsammans med Skolverkets insats Specialpedagogik för lärande. Även 
om ledarskap i klassrummet och kooperativt lärande har fallit olika väl ut på olika skolor, kan 
vi se att den har gjort skillnad för många lärares undervisning och påverkat undervisningens 
kvalitet. Ledarskap i klassrummet har ökat strukturen i lärarnas undervisning och skapat 
tydligare ramar för lektionerna, medan kooperativt lärande har bidragit till lärarens kompetens 
att skapa interaktion mellan eleverna i deras lärande. Det har haft särskilt betydelse för många 
nyutexaminerade lärare. Vi ser en ny generation lärare komma ut på skolorna, där styrkan är 
att arbeta med eleverna individuellt, samtidigt som arbetet gentemot elever i grupp behöver 
förbättras. Lärarna är ofta bra på att ha genomgångar inför klasserna på ett pedagogiskt och 
strukturerat sätt, men behöver bli bättre på att skapa interaktion mellan eleverna under 
lektionen och bidra till deras lärande den vägen. 
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Så går vi vidare 
 

 I skolornas uppföljningsrapporter och vertikala dialoger fortsätter vi att identifiera det 
som vi behöver förbättra och åtgärda. Fortsatt fokus ligger på att alla ska lyckas och 
med en högre måluppfyllelse. 

 
 Kompetensutveckling om pojkars lärande genomförs under vårterminen 2023. 

 
 Utveckling av specialpedagogisk kompetens fortsätter ute på skolorna med fokus på 

att skapa gynnsamma lärmiljöer och förbättra ledningen och stimulans på gruppnivå. 
 

Betygsresultat årskurs 9 
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VÅrskurs 9 VT 22 
Godkänt i samtliga 

ämnen (%) 
Meritvärde 

Behörighet yrkesprogram 
(%) 

  Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke 

Munkegärdeskolan 69% 62% 235 207 86% 79% 

Thorildskolan 74% 61% 247 223 85% 92% 

Ytterbyskolan 82% 86% 251 235 93% 94% 

Kungälvs kommun 76% 71% 246 224 89% 90% 
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SALSA-värden 2021 för årskurs 9 
 
SALSA-värdet tas fram av Skolverket och visar vilket betygsresultat som skolan borde ha om 
man tar hänsyn till skolans elevsammansättning. I SALSA utgörs bakgrundsfaktorerna av 
föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever. 
SALSA-värdena publiceras med ett års fördröjning, vilket innebär att betygsresultaten i 
diagrammen bygger på 2021 års betygsresultat.  
 
Thorildskolan är den skola som har bäst resultat i relation till SALSA-värden. Både 
meritvärdet och andelen godkända betyg är högre än skolans SALSA-värden. 
Munkegärdeskolan ligger under båda sina SALSA-värden, medan Ytterby har ett resultat som 
går i olika riktningar – meritvärdet är lägre än SALSA-värdet men andelen elever med 
godkända betyg i samtliga ämnen är högre än SALSA-värdet. 
 
I diagrammen är gråa siffror SALSA-värden och blåa siffror skolans resultat.  
 

 
 

 

87%

70%

60%

79%

72%

81%
78%

72%

77% 78%

233 223

203

224 217

234
232 225

234
235

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

100

120

140

160

180

200

220

240

SALSA-värden Munkegärdeskolan 2021 årskurs 9

83%
82%

88%

84% 84%
85%

84%
86%

85%

81%

231
239 240 243

235

245 244
251 248

240

70

75

80

85

90

95

100

140

160

180

200

220

240

260

SALSA-värden Ytterbyskolan 2021 årskurs 9



214/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 - KS2022/0270-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 : Till utskottet: Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021-2022 – Uppföljningsrapport 2

18 
 

 
 

79%

85%

60%

71%

79%80%
84%

76% 75% 75%

236

250

217

229 236
232

244 228

227

231

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

140

160

180

200

220

240

260

SALSA-värden Thorildskolan 2021 årskurs 9



214/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 - KS2022/0270-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 : Till utskottet: Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021-2022 – Uppföljningsrapport 2

19 
 

8. Grundsärskolan 
 

 
Metodbeskrivning 
 
På grundsärskolan sätts betyg enbart i de ämnen där elevens vårdnadshavare önskar det. I annat 
fall sätts inte några betyg. I praktiken är det ett relativt litet antal elever som får betyg i 
grundsärskolan och då inte alltid i alla ämnen. Betygen redovisas av integritetsskäl inte i denna 
rapport och det kan också vara svårt att dra slutsatser från dem på ett generellt plan eftersom 
elevernas förutsättningar i grundsärskolan varierar mellan olika år. 
 

 
Grundsärskolan i Kungälv har kompetent och engagerad personal men har samtidigt ett antal 
tydliga utvecklingsområden. Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet redovisas i denna 
huvudmannarapport. Utvecklingsområden kopplat till normer och värden samt ledning och 
stimulans, extra anpassning och särskilt stöd redovisas i första huvudmannarapporten nästa år.  
 
Kombination mellan ämnen och ämnesområden 
 
Under året har grundsärskolan i Kungälvs kommun organiserats om. Från och med 
höstterminen 2022 har träningsskolan på Kullens skola flyttats till Sandbackaskolan där en 
grundsärskola finns sedan tidigare. Syftet med omorganisationen är att ge möjlighet till 
samordningsvinster när all personal inom grundsärskolan F-6 samlas på en och samma skola.  
 
Tanken med omorganisationen har också varit att ge bättre möjligheter för elever att läsa en 
kombination mellan ämnen och ämnesområden. Ämnen läser man i grundskolan och i den 
delen av grundsärskolan som inte är träningsskola. I träningsskola läser man ämnesområden. 
Det har varit svårt för en elev på Kullens skola att läsa en kombination mellan ämnen och 
ämnesområden eftersom Kullens skola enbart hade träningsskola. Efter flytten till 
Sandbackaskolan blir det enklare eftersom all grundsärskola finns samlad där. Kombinationen 
mellan ämnen och ämnesområden kan vara särskilt viktig för yngre elever. Det är många barn 
som skrivs in tidigt i grundsärskolan, men där elevens utveckling över tid visar att eleven 
behöver en kombination mellan ämnen och ämnesområden eller att gå över från att läsa 
ämnen till ämnesområden eller vice versa. 
 
Ökad integrering 
 
På samma sätt som en kombination mellan ämnen och ämnesområden ofta kan vara gynnsam 
för eleven kan en ökad integrering mellan grundskolan och grundsärskolan också bidra till 
elevens lärande och utveckling. Fler elever som är mottagna i grundsärskolan bör kunna läsa 
integrerat i grundskola hela eller delar av sin utbildning. På samma sätt bör fler elever som går 
i grundskolan kunna vara aktuella för att läsa delar av sin utbildning i grundsärskolan. Det 
handlar om att utmana eleven att nå så långt som möjligt i sin utveckling utifrån elevens 
förutsättningar. 
 
Tydligare kunskapsfokus 
 
Kungälvs kommuns grundsärskola behöver en tydligare inriktning på kunskap. Allt för 
mycket fokus har legat på elevens behov av omsorg när uppmärksamheten i stället för på 
elevens lärande och progression. Det har också funnits brister i dokumentationen som 
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beskriver elevernas kunskapsnivå och progression. Med högre förväntningar bör flera elever 
inom grundsärskolan kunna nå längre sin kunskapsutveckling än idag. Lärarnas 
bedömningskompetens behöver också stärkas, till exempel när det gäller att kommunicera 
elevernas kunskapsutveckling till eleverna och deras vårdnadshavare. 
 
Förankring i styrdokumenten 
 
Kunskapen om styrdokumenten behöver generellt sett öka inom grundsärskolan. Det finns ett 
behov av att utbilda all personal i skolans uppdrag för att ge alla elever dess rätt till utbildning 
utifrån förutsättningar och behov. Kunskap om grundsärskolans syfte och kursplanernas 
innehåll är särskilt viktigt för att få ett fokus på kunskap. När utbildningens syfte och centrala 
innehåll analyseras, identifieras också insatser som behövas göras för att följa skollagen. Ett 
exempel är att skolorna måste förbättra dokumentationen av extra anpassningar och beslut om 
åtgärdsprogram utifrån särskilt stöd. 
 
Förbättrat mottagande 
 
Mottagning i grundsärskolan innebär att huvudmannen beslutar om en elev ska tas emot i 
grundsärskolan samt om den i första hand ska läsa ämnen eller ämnesområden. Mottagandet 
beslutas om av sektorchef efter beredning av en mottagningsgrupp, där verksamhetschef, 
medicinsk ansvarig skolsköterska, läkare och andra professioner från stödenheten medverkar. 
Utredningarna genomförs i första hand av elevhälsan på skolorna. 
 
Mottagandet i grundsärskolan i Kungälvs kommun är välfungerande, med en tydlig struktur 
och tydliga rutiner. Utmaningen är att ge skolorna mer stöd och hjälp i att identifiera elever 
som skulle kunna tillhöra grundsärskolans målgrupp. Kunskaper om intellektuell funktions-
nedsättning behöver öka hos både lärare och elevhälsan. De utredningar som görs måste utgå 
från en helhetsbild på eleven och dess förmåga. Kommunikation med vårdnadshavare bör 
förbättras och samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin stärkas. På det viset kan fler 
elever som tillhör grundsärskolans målgrupp fångas upp tidigare under sin skoltid. 
 
Så här går vi vidare 
 

 Kommunens särskolenätverk har startats igång igen efter att ha varit vilande under 
pandemin. I särskolenätverket samlas rektorer och relevant personal från 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Fokus är att skapa en röd tråd genom hela 
elevernas utbildning.  

 
 Grundsärskolan får under nästa år en egen elevenkät med frågor om både trygghet och 

kunskap. Tidigare har eleverna i grundsärskolan deltagit i elevenkäter för hela 
grundskolan. 

 
 En förstelärare ska anställas i grundsärskolan och framöver bidra till grundsärskolans 

utveckling. 
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9. Gymnasieskolan 
 

 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel kommer från Skolverkets officiella statistik. Årets statistik kommer från 
kommunens egna system. På vissa program finns betydligt fler pojkar än flickor eller vice versa. 
I den sista tabellen i detta kapitel innebär markören --- att det saknas pojkar alternativt flickor på 
programmet. Markören … innebär att det är färre än tre personer av ett visst kön på ett program 
som fått gymnasieexamen. 
 

 
Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet 
 
Andel elever som har gått ut med gymnasieexamen på Mimers hus gymnasium ligger i stort 
sett på samma nivå som förra året. Det finns dock vissa skillnader på de olika programmen. 
Andel elever med gymnasieexamen har ökat på bygg- och anläggningsprogrammet, el- och 
energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, estetiska programmet och 
teknikprogrammet. På övriga program ligger resultatet på antingen samma nivå som förra året 
eller så har lägre andel fått gymnasieexamen. När det är få elever på ett program ger det stort 
utslag i betygsstatistiken, till exempel på vård- och omsorgsprogrammet. 
 
Betygspoängen för avgångselever med gymnasieexamen är det högsta under de senaste nio 
åren sedan den nya gymnasieskolan och det nya betygssystemet från A-F infördes. 
Betygsresultaten är generellt bättre för högskoleförberedande program än för yrkesprogram 
samt bättre för flickor än för pojkar. Det är i linje med nationell statistik som visar samma 
mönster. Orsakerna är komplexa, men visar på vikten av att ha tydliga förväntningar på alla 
elever och att anpassa undervisningen till alla elever oberoende av kön. 
 
På introduktionsprogrammen kan enskilda elevers planering se olika ut. Enligt mentorernas 
bedömning var det 12 elever av 166 som inte nådde målen i sin individuella utvecklingsplan. 
Yrkesintroduktion har lyckats väl med att få ut elever i sysselsättning, särskilt 
yrkesintroduktion industri som riktar sig mot en bransch med stora rekryteringsbehov. På 
introduktionsprogrammen finns det stora möjligheter att anpassa och forma målen efter 
elevernas behov, något som gör att många elever i hög grad når målen med sin utbildning. 
 
Kunskapsresultaten på alla nationella program och introduktionsprogrammet påverkas fortsatt 
av distansundervisningen som utgjorde ungefär hälften av studietiden för årets studenter. 
Vissa moment, inte minst praktiska, har varit svåra att ta igen. Även om distans-
undervisningen har upphört bygger många av årets kurser på tidigare års förkunskaper. 
Samtidigt har erfarenheterna under pandemin bidragit till en förbättring av undervisningens 
kvalitet. Lärarna har stärkts i sin förmåga att skapa tydliga ramar och struktur för 
undervisningen, vilket haft positiv inverkan på elevernas resultat och lärande.  
 
Under året har fokus för lärarna och specialpedagogerna legat i att anpassa undervisningen 
efter allas förutsättningar, till exempel genom att få lärarna att använda sig av tydligare 
instruktioner och återkoppling till eleverna. Specialpedagogerna har bidragit genom att hålla i 
pass om studieteknik för eleverna, ett område där en del elever haft svårigheter och själva 
efterfrågat stöd. Denna insats byggs nu ut under det kommande året. 
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Så här går vi vidare 
 

 Från den 1 juli 2022 är det nya bestämmelser för betygssättning i skollagen. 
Ämneslagen arbetar med de nya riktlinjerna i syfte att skapa samsyn och tydlighet i 
betygssättningen. Implementeringen av det digitala verktyget Unikum fortsätter också. 
 

 Stödstugor och lovskolor anordnas även under nästa år.  
 

 Gemensam fortbildning "Stärk arbetslaget" som syftar till att stärka gemenskapen i 
laget, öka stabiliteten, förenkla lagets arbete och utveckla det kollektiva ledarskapet. 

 
Betygsresultat gymnasieskolan 
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Avgångselever Mimers hus 2022 
  

Andel avgångselever (%) 
gymnasieexamen 

Genomsnittlig betygs-
poäng avgångselever 
med gymnasieexamen 

Barn- och fritidsprogrammet 50% 12,1 

Bygg- och anläggningsprogrammet 95% 13,2 

El- och energiprogrammet 100% 12,3 

Fordons- och transportprogrammet 87% 14,1 

Handels- och administrationsprogrammet 68% 14,0 

Industritekniska programmet 77% 12,7 

Vård- och omsorgsprogrammet 80% 15,9 

Ekonomiprogrammet 86% 14,7 

Estetiska programmet 100% 14,7 

Naturvetenskapsprogrammet 85% 15,6 

Samhällsvetenskapsprogrammet 88% 14,7 

Teknikprogrammet 95% 15,0 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 71% 13,4 

Mimers hus gymnasium 88% 14,4 
 

Avgångselever Mimers hus 2022  
Andelen avgångselever 
gymnasieexamen 

Genomsnittlig betygs-
poäng avgångselever 
med gymnasieexamen 

 Flicka Pojke Flicka Pojke 

Barn- och fritidsprogrammet --- 95% --- 13,2 

Bygg- och anläggningsprogrammet … 50% 12,0 12,1 

El- och energiprogrammet --- 100% --- 12,3 

Fordons- och transportprogrammet 86% 87% 14,6 14,0 

Handels- och administrationsprogrammet 77% 50% 14,6 12,1 

Industritekniska programmet … 70% 13,9 12,2 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet --- 80% 17,0 12,5 

Vård- och omsorgsprogrammet 80% ---- 15,9 --- 

Ekonomiprogrammet 95% 76% 15,5 13,6 

Estetiska programmet 100% 100% 15,1 13,6 

Naturvetenskapsprogrammet 81% 88% 16,1 15,2 

Samhällsvetenskapsprogrammet 88% 89% 15,3 13,6 

Teknikprogrammet 100% 94% 15,4 14,9 

Mimers hus gymnasium 89% 87% 15,3 13,7 
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10. Gymnasiesärskolan 
 

 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel kommer från kommunens egna system. Nationell statistik om 
betygsresultat inom gymnasiesärskolan tas inte fram av Skolverket. I denna rapport görs inte några 
jämförelser bakåt i tiden görs inte för gymnasiesärskolan. Det beror på att alla elever i 
gymnasiesärskolan har olika förutsättningar och det kan variera mellan olika årskullar vilka 
förutsättningar eleverna har att nå kunskapskraven.  
 

 

Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet  
 
Från de nationella programmen i gymnasiesärskolan var det 62 procent av avgångseleverna 
som fick godkända betyg i samtliga kurser vårterminen 2022. Noteras bör att det rör sig om 
ett litet antal elever, där en enskild elev får stor påverkan på statistiken. Enbart 17 elever gick 
ut årskurs 4 varav sju elever på individuella programmet. De elever som inte hade godkänt 
betyg i samtliga kurser hade alla omfattande behov av särskilt stöd och hade i många fall 
åtgärdsprogram och reducerade program, där de läst mindre än ett fullständigt program. 
 
När det gäller elever på gymnasiesärskolans individuella program bedömdes 100 procent av 
avgångseleverna på gymnasiesärskolans individuella program ha uppnått minst grund-
läggande kunskaper i alla ämnesområden. Bedömningen är gjord av Trekungagymnasiets 
lärare som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Här handlar det om totalt sju elever 
som avslutade sina studier våren 2022. För det individuella programmet är ämnesområdes-
planerna och kravnivåerna för grundläggande kunskaper formulerade så att det i princip är 
omöjligt för en elev att inte nå upp till dem. Betoningen i kravnivån för grundläggande 
kunskaper ligger på att eleven deltar.  
 
Trekungagymnasiet har under en längre tid fokuserat på utveckling av kunskap och 
bedömning. Den bakomliggande analysen är att Trekungagymnasiet behöver ett tydligare 
kunskapsfokus och en mer rättssäker betygssättning. Grupper av lärare arbetar nu med att 
skapa en samsyn kring bedömning och kommunikation med eleverna om deras 
kunskapsutveckling. Lärarna går igenom kursplaner och betygskriterier i respektive ämne och 
tar fram gemensam tolkning av begrepp och förmågor för respektive betygssteg. Syftet är att 
skapa en mer likvärdig bedömning. 
 
Parallellt har Trekungagymnasiet infört nulägeskonferenser varje termin i syfte att öka 
skolans kunskapsfokus. Måluppfyllelse och elevernas progression står i centrum för 
konferenserna, där elevernas kunskapsutveckling följs upp. Man identifierar gemensamt 
elever som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen och därmed kan vara i behov av 
extra anpassningar eller särskilt stöd. Även undervisningsmetoderna och kommunikationen 
med eleverna om deras kunskapsutveckling diskuteras. 
 
Så här går vi vidare 
 

 Uppföljningen av elevernas kunskaper på det individuella programmet kommer även 
att omfatta i vilken grad eleverna har fått fördjupade kunskaper. 
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Betygsresultat gymnasiesärskolan 
 
I tabellen här nedanför finns genomsnittlig betygspoäng för de 
gymnasiesärskolegemensamma ämnena. I tabellen kan man se att estetisk verksamhet och 
matematik har högst betygspoäng, medan samhällskunskap, religionskunskap och svenska har 
lägre. Även här är antalet elever få. Det kan vara svårt att dra slutsatser av materialet eftersom 
elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen kan variera från elev till elev. 
 

Kurs inom gymnasiesärskolan 
 

Genomsnittlig betygspoäng 

Svenska 1 13,7 
 

Matematik 1 15,8 
 

Engelska 1 14,5 
 

Historia 1 14,6 
 

Samhällskunskap 1 12,3 
 

Estetisk verksamhet 16,1 
 

Religionskunskap 1 13,4 
 

Naturvetenskap 1 14 
 

Idrott och hälsa 14,6 
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11. Vuxenutbildningen 
 

 
Metodbeskrivning 
 
Betygsresultaten i detta kapitel kommer från vårterminen 2022 och hämtas från kommunens egna 
system. Statistiken för vuxenutbildningen är mer begränsad än för andra skolformer och utgår från 
om kurserna avslutas med godkänt betyg, underkänt betyg eller genom avbrott. Den statistik som 
presenteras i kapitlet gäller ämnena matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk. 
 
I tabellerna i detta kapitel så innebär markören --- att inga elever läst kursen. Markören … innebär 
att det är färre än tre personer som fått ett underkänt betyg eller gjort avhopp på kursen. 
 

 
Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet 
 
Vuxenutbildningen bedrivs både i egen regi och genom upphandlad distansundervisning via 
Hermods. Elevernas betygsresultat följs upp utifrån olika perspektiv i huvudmannens 
rapporter. I vårens uppföljningsrapport analyseras avhopp från vuxenutbildningen. Denna 
gång står kunskap, betyg och undervisningens kvalitet i centrum. 
 
Betygsresultaten för vuxenutbildningen är jämförbara med tidigare kalenderår. När man delar 
upp statistiken per halvår syns enbart mindre avvikelser mellan vårterminen och höstterminen. 
Andelen godkända betyg i jämförelser med F uppvisar ett gott resultat, med relativt låg andel 
elever med F. Det finns också en relativt hög jämnhet i andelen godkända betyg mellan olika 
nivåer inom SFI och mellan olika ämnen på grundläggande och gymnasial nivå. 
 
Betygen är lägre hos Hermods än i egen regi i ämnena svenska som andraspråk, engelska och 
matematik. Det är särskilt tydligt på gymnasial nivå. Motsatt förhållande gäller ämnet 
svenska, där betygsresultaten är högre hos Hermods än i egen regi. Skillnader i resultat kan 
kopplas till att det finns brister hos Hermods inom extra anpassningar och särskilt stöd som 
måste åtgärdas. Inom egen regi fungerar extra anpassningar och särskilt stöd bättre och där är 
utmaningen snarare att skapa tillräcklig flexibilitet och individualisering i studieupplägg för 
de elever som arbetar. 
 
När det gäller undervisningens kvalitet har båda arbetslagen inom vuxenutbildningen 
genomfört så kallade learning studies. Learning studies innebär att man använder en 
undersökande modell baserat på aktionsforskning för att utveckla det professionella lärandet. 
Rent konkret undersöker man vilka områden eller moment i undervisningen som eleverna 
upplever som särskilt svåra och utvecklar sedan undervisningsmetoderna för att möta detta.  
En viktig del är det gemensamma lärandet lärare emellan. 
 
Learning studies har fått lärarna inom vuxenutbildningen att på ett positivt sätt utmana sig 
själva i sina undervisningsmetoder. Några exempel är att lärarna inom SFI D kunnat förbättra 
sin skrivundervisning utifrån elevernas studiebakgrund och att lärarna i vårdkurser numera 
undervisar mer samlat om lagstiftningsfrågor än tidigare. Nästa år kommer learning studies att 
fortsätta inom vuxenutbildningen och ge möjlighet att utvärdera fler undervisningsmetoder. 
Det kollegiala lärandet mellan lärarna kommer också att stärkas.  
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Så här går vi vidare 
 
 Fortsatt uppföljning av Hermods inom rådande avtal för att säkerställa rätten till extra 

anpassningar för elever i behov av stöd. Syftet är att minska avhopp och få fler elever med 
godkänt betyg. Nytt avtal upphandlas under 2022. 

 
 Insatser tillsammans med lärarlagen inom vuxenutbildning i egen regi för att skapa 

förutsättningar för mer flexibla studieformer för elever som arbetar.  
 

Betygsresultat sfi 
 

 
 
 
Sfi huvudmannen Kurs A Kurs B12 Kurs C123 Kurs D123 

Avslutat med godkänt betyg --- 57% 56% 62% 

Avslutat med underkänt betyg --- 4% 14% 7% 

Gjort avbrott --- 39% 30% 31% 

 
 

    

Sfi egen regi Kurs A Kurs B12 Kurs C123 Kurs D123 

Avslutat med godkänt betyg --- 58% 55% 60% 

Avslutat med underkänt betyg --- 4% 14% 8% 

Gjort avbrott … 38% 30% 32% 

 
 

Sfi Hermods Kurs A Kurs B12 Kurs C123 Kurs D123 

Avslutat med godkänt betyg --- … 64% 80% 

Avslutat med underkänt betyg --- --- 9% 0% 

Gjort avbrott --- … 27% 20% 
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Betygsresultat grundläggande nivå 
 

 
 
 

Grundläggande nivå huvudmannen Engelska Matematik Svenska  
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 53% 87% .. 63% 

Avslutat med underkänt betyg 19’% 7% --- 8% 

Gjort avbrott 28% 7% --- 28% 

 
 

Grundläggande nivå egen regi Engelska Matematik Svenska  
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 47% 92% --- 64% 

Avslutat med underkänt betyg 18% 8% --- 7% 

Gjort avbrott 34% 0% --- 28% 

 
 

Grundläggande nivå egen Hermods Engelska Matematik Svenska  
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 78% 67% … 57% 

Avslutat med underkänt betyg 22% 0% --- 14% 

Gjort avbrott 0% 33% --- 29% 

 
Det har enbart varit ett fåtal elever som läst på grundläggande nivå på Hermods under VT22, vilket 
antagligen förklarar skillnaderna i statistiken mellan Hermods och vuxenutbildning i egen regi. 
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Betygsresultat gymnasial nivå 
 

 
 
 

Gymnasial nivå huvudmannen Engelska Matematik Svenska 
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 48% 55% 56% 63% 

Avslutat med underkänt betyg 4% 10% 8% 11% 

Gjort avbrott 48% 36% 36% 26% 

 
 

Gymnasial nivå egen regi Engelska Matematik Svenska 
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 68% 59% 54% 68% 

Avslutat med underkänt betyg 0% 5% 7% 13% 

Gjort avbrott 32% 36% 39% 19% 

 

Gymnasial nivå Hermods Engelska Matematik Svenska 
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 35% 48% 65% 53% 

Avslutat med underkänt betyg 6% 17% 9% 7% 

Gjort avbrott 58% 35% 26% 40% 
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12. Övriga områden 

 

Digitalisering 
 
Digitalisering är ett nytt område inom Kungälvs kommuns systematiska kvalitetsarbete. 
Utgångspunkt för digitaliseringen är digitala verktyg samt elevens respektive personalens 
digitala kompetens. Inom kommunen finns det en handlingsplan för digitalisering på sektors- 
och verksamhetsnivå samt handlingsplaner på förskole- och skolenhetsnivå. På varje skola 
och förskola finns även en digitala lärspridare (DLS) och en IT-samordnare. 
 
Digitaliseringen har kommit långt på kort tid i Kungälvs kommun, men mycket återstår. Vissa 
skolor har ännu inte upprättat handlingsplaner. Personalen är i grunden trygg med att använda 
digitala verktyg, både för egen del och i undervisningen, men kompetensnivån hos lärare och 
annan personal varierar. Eleverna har stor tillgång till digitala verktyg men användningen av 
verktyg behöver individualiseras. Det är viktigt att program som används justeras så att de är 
aktuella, motsvarar styrdokumentens krav och används likvärdigt. Även elevernas och 
barnens digitala kompetens behöver stärkas. 
 
Under året har även mycket skett på huvudmannanivå nivå kopplat till digitalisering. Nya 
digitala verktyg har upphandlats, till exempel ett nytt provverktyg, ett verktyg för nyanlända i 
grundskolan och ett verktyg kring språkutveckling för förskolan. Tekniska investeringar har 
gjorts för att skapa goda digitala lärmiljöer, till exempel upphandling av projektorer för 
samtliga klassrum Förberedelser pågår även inför digitala nationella prov 2024.  
 
Så här går vi vidare 
 

 Under 2023 kommer en ny nationell digitaliseringsstrategi från Skolverket som 
kommer att leda till vidareutveckling i Kungälv. 
 

 Under hösten 2023 anordnas en mässa om digitalisering för samtliga medarbetare 
inom sektorn. 

 
Pedagogiskt ledarskap 
 
Rektors ansvar definieras i skollagen, där det står att det pedagogiska arbetet ska ledas och 
samordnas av rektor. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och ska särskilt verka för 
att utbildningen utvecklas. Rektors ledarskap brukar benämnas som pedagogiskt ledarskap. 
Det pedagogiska ledarskapet innebär ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet, 
för pedagogisk utveckling och en välfungerande organisation. 
 
Kungälvs kommun har kompetenta rektorer som anstränger sig för att skapa förutsättningar 
att vara pedagogiska ledare. De skolor som har tydligast struktur och ramar för sitt arbete har 
kommit längst med det pedagogiska ledarskapet och har också lyckats etablera en 
långsiktighet i sina ledarhandlingar. Samtidigt är rektorsuppdraget komplext. Kraven från 
omgivningen har ökat och elevernas behov har generellt blivit större.  
 
Den gemensamma utmaningen för alla rektorer är att stärka det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Det är viktigt att personalen alltid är delaktiga i rektorernas fokusområden, 



214/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 - KS2022/0270-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 : Till utskottet: Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021-2022 – Uppföljningsrapport 2

31 
 

samtidigt som rektor på ett praktiskt plan behöver vara närvarande som pedagogisk ledare, till 
exempel i samband med lektionsbesök eller besök i barngrupperna. 
  
Så här går vi vidare 
 

 Det vertikala dialogerna mellan rektorer och verksamhetscheferna kommer att stärkas 
och få en viktigare roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom de vertikala 
dialogerna kan rektorerna aktivt stödjas i det pedagogiska ledarskapet. 

 
Flerspråksenheten 
 
Flerspråksenheten inom Kungälvs kommun erbjuder modersmålsundervisning för cirka 500 
elever i Kungälvs kommun samt studiehandledning på modersmål.  
Flerspråksenheten driver även Välkomsten som är en introduktionsverksamhet för nyanlända.  
 
Modersmålsundervisningen i Kungälvs kommun håller generellt god kvalitet, men flera 
utvecklingsområden finns. Lärargruppen har skiftande bakgrund och olika utbildningar, Några 
har både svensk och utländsk lärarutbildning och andra har lärarutbildning eller annan 
högskoleutbildning från sitt hemland. Det är därför särskilt viktigt att säkerställa en rättssäker 
och hög kvalitet i undervisningen. Enheten har under flera år avsatt mycket tid till 
kompetensutveckling för alla modersmålslärare och studiehandledare. 
 
Under år 2017 till 2022 har andelen elever med godkända betyg i årskurs 9 varierat mellan 
93 procent och 100 procent. År 2022 hade 100 procent av eleverna i årskurs 9 godkänt betyg i 
modersmål. Den genomsnittliga betygspoängen i ämnet modersmål är relativt jämn. Några 
modersmål som albanska, bosniska, serbiska och persiska har en högre genomsnittlig 
betygspoäng. Andra modersmål som somaliska och tigrinja har ett betydligt lägre poängsnitt. 
En förklaring är att det i dessa språkgrupper finns många elever som saknar skolbakgrund från 
sitt hemland. Betygen i modersmål har sänkts över tid. Betydligt fler elever hade betyget A i 
ämnet förut. I den analys som gjorts identifierades en så kallad betygsinflation i ämnet och för 
att undvika detta har lärarna arbetat med betyg och bedömning. Modersmålslärarna är nu mer 
rättssäkra med sin betygssättning än tidigare. 
 
Flerspråksenheten har ett strukturerat sätt att arbeta med studiehandledning på modersmålet. 
Enheten har rutiner för uppföljning, samarbete med klasslärare/ämneslärare samt planering 
med studiehandledare för att säkerställa en fungerande process. Samarbetet är välfungerande 
med de flesta skolor, men behöver stärkas på vissa skolor. 
 
Välkomsten är en introduktionsverksamhet för nyanlända där de vistas de första åtta veckorna 
i skolan. Välkomsten gör kartläggning av eleverna, erbjuder viss undervisning i svenska som 
andraspråk och andra ämnen samt erbjuder stödjande insatser och kompetensutveckling om 
nyanlända elever till skolorna. Välkomsten är en välfungerande verksamhet men har liknande 
utmaningar som skolorna, det vill säga att stärka undervisningens kvalitet ytterligare. 
Förändringar i kursplanerna kring svenska som andraspråk påverkar även det kommande året. 
  
Så här går vi vidare 

 
 Kompetensutveckling av modersmålslärare och studiehandledare i modersmål 

fortsätter, bland annat i pedagogisk planering och språkutvecklande arbetssätt. 
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13. Ämnesbetyg 

 
I denna rapport redovisas ämnesbetygen i årskurs 6, 7, 8 och 9 samt kursbetyg i 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan. Syftet är att göra jämförelser mellan 
ämnen, årskurser och skolformer. 
 
I Kungälvs kommun finns det en förhållandevis stor jämnhet mellan ämnena. Resultatet 
stämmer också väl överens med hur ämnesbetygen sätts i riket. Kungälvs kommun har i 
genomsnitt högre genomsnittlig betygspoäng än riket, men skillnaden är inte särskilt stor 
mellan Kungälv och riket för respektive ämne för årskurs 6 och 9. 
 
Det ämne som utmärker sig i grundskolan är svenska som andraspråk, med betydligt fler 
underkända betyg och en lägre genomsnittlig betygspoäng. Det är ett resultat som även gäller 
för riket och bakåt i tiden. Många elever som läser svenska som andraspråk har kommit till 
Sverige nyligen och det tar tid att behärska språket, även med studiehandledare på 
modersmålet med i klassrummet. Vissa grupper av nyanlända har också en kortare 
skolbakgrund från hemlandet.  
 
Både i Kungälvs kommun och i riket har elever relativt starka betygsresultat i svenska och 
engelska, men svagare resultat i matematik. I sina uppföljningsrapporter pekar rektorerna på 
att engelska är ett ämne där eleverna har större motivation och där det sker ett lärande utanför 
skolan. Matematik uppfattas däremot som svårare för eleverna. Även nationellt har det 
uppmärksammats att undervisningsmetoderna i matematik behöver förbättras, till exempel 
med mer problemlösning och gemensamma genomgångar. 
 
När man jämför årskurser med varandra kan man på ett övergripande plan se att meritvärdet 
är det samma i årskurs 6 som i årskurs 9, även om andelen godkända betyg i samtliga ämnen 
är något lägre i årskurs 9. Meritvärdet brukar generellt sett vara lägre i årskurs 7 och 8 än 
årskurs 6, vilket också syns på många ämnen, där ämnesbetygen förbättras betydligt i årskurs 
9 jämfört med årskurs 7 och 8. Det skulle kunna vara kopplat till elevernas att motivation ökar 
inför att slutbetygen sätts i årskurs 9, men det kan också handla om lärares bedömnings-
kompetens, i det att lärarna inte tar tillräcklig hänsyn till vilken årskurs eleven är i och vilka 
kunskaper som undervisningen gett eleverna förutsättningar att utveckla. 
 
I gymnasieskolan finns en större ojämnhet i betyg i olika kurser. Det kan självklart vara 
kopplat till lärarnas undervisning eller hur svårt ämnet är för eleverna, men är antagligen 
kopplat till vilka gymnasieprogram som kursen ingår i. På Mimers hus gymnasium går en 
blandning av elever, mestadels från Kungälv men även från andra kommuner, och 
meritvärdena och förkunskaperna från årskurs 9 varierar från elever på olika program. På 
vissa program har många elever programmet som sitt förstahandsval, medan på andra kan det 
finnas fler som har det som sitt andra- eller tredjehandsval. 
 
Även på Mimers hus gymnasium följer betygen trenden från grundskolan, med högre betyg i 
svenska och engelska, men mer varierade betyg i matematik. Matematikbetygen är ofta lägre i 
de kurser som ofta är högsta avslutande kurs på programmet. Det beror antagligen på att 
svårighetsgraden inom ämnet då är som störst. Matematik 2b och Matematik 2c är två 
exempel på sådana kurser som ofta är avslutande kurser på flera program som finns på 
Mimers hus. 
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Ämnesbetyg årskurs 6 VT22 
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Ämnesbetyg årskurs 9 VT 22 
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Kursbetyg gymnasieskolan 
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14. Nationella prov 
 
Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i gymnasieskolan samt i 
vuxenutbildningen. För grundskolan samlas statistik in för svenska, engelska och matematik. 
För gymnasiet genomförs nationella prov i samma ämnen, men enbart i den högsta kursen i 
elevens program. De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och 
betygssättning av en elevs kunskaper. I Kungälvs kommun presenteras resultaten också i 
huvudmannarapporten för att ge en kompletterande bild av elevernas kunskapsresultat.  
 
För både Kungälvs kommun och riket är resultaten på de nationella proven för 2022 generellt 
bättre i svenska och engelska, men lägre i matematik. Det är fortfarande tydligt för årskurs 9 
och de lägre kurserna i matematik i gymnasieskolan, medan det i Kungälv för årskurs 3 och 6 
numera enbart rör sig om mindre skillnader. Orsakerna till att engelska har högre resultat och 
matematik lägre är troligen de samma som lyftes fram i förra kapitlet. 
 
Jämförelser bakåt i tiden försvåras av att de nationella proven i de flesta fall inte genomfördes 
under 2020 och 2021 på grund av pandemin. Närmast resultat att jämföra 2022 års resultat 
med är 2019. I diagrammen i detta kapitel finns därför 2020 och 2021 inte med på tidsaxeln.  
När man jämför resultaten mellan 2022 och 2019 är resultaten blandade. För årskurs 3 syns en 
nedgång i svenska och en uppgång i engelska medan andelen elever som klarat båda ämnena 
är densamma. I årskurs 6 sjunker resultatet i svenska, engelska och matematik något. I årskurs 
9 stiger resultaten i engelska, sjunker i svenska och ligger på samma nivå i matematik. 
Gymnasieskolan visar på en nedgång i de lägre kurserna i matematik, men en ökning i de 
högre. I engelska ökar resultatet, medan den lägsta kursen i svenska minskar. 
 
I tabellen här nedanför finns en sammanställning av jämförelser mellan betyg och nationella 
prov. För varje ämne och årskurs kan man se om betyget blivit likadant, lägre eller högre än 
nationella provet. För gymnasieskolan gäller resultaten Engelska 5, Matematik 1 samt 
Engelska 5). Resultatet är från 2019 och innan pandemin, vilket är det senaste tillgängliga 
resultatet. I tabellen syns det att Kungälvs kommun har genomgående bättre resultat än riket 
när det gäller att sätta samma betyg som det nationella provet.  

 
  Engelska  Matematik  Svenska 

  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre 

Kungälv 
årskurs 6 

 12,5% 80% 7,5%  1,6% 83,1% 15,3%  8,1% 79,2% 12,7% 

Riket 
årskurs 6 

 17,4% 76,3% 6,2%  4,1% 74,5% 21,5%  9,9% 72,0% 18,1% 

             

  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre 

Kungälv 
årskurs 9  

 6,0% 67,8% 26,2%  2,3% 62,7% 35,0%  12,1% 80,6% 7,3% 

Riket 
årskurs 9 

 9,0% 63,5% 27,5%  1,0% 59,6% 39,3%  12,9% 74,3% 12,8% 

             

  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre 

Kungälv 
gymnasiet 

 5,8% 81,7% 12,5%  0% 55,2% 44,8%  3,8% 63,4% 32,8% 

Riket 
gymnasiet  

 11,5% 69,7% 18,8%  0,6% 52,2% 47,2%  4,0% 54,0% 42,0% 
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Nationella prov i årskurs 3 
 
Resultat för 2020 saknas eftersom de nationella proven inte rapporterades på grund av 
pandemin detta år. 
 

 
 

Nationella prov i årskurs 6 
 
Resultat för 2020 och 2021 saknas eftersom de nationella proven inte genomfördes dessa år i 
på grund av pandemin. 
 

 
 
  

65%

75%

53%

70% 70% 70%

74%
78% 70%

72%66%

77%

62%

83% 81%
79%

85%

79% 79%

73%

57%

66%

45%

63% 64% 63%

71%
68%

63% 63%

35

45

55

65

75

85

95

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022

Årskurs 3: Andel elever (%) som klarat samtliga delprov

Klarat alla matematik Klarat alla svenska Klarat båda ämnena

94%

97%

95%

93%

92%

96%
97%

97%

95%

92%

96%

97%

95%

97%
96%

88

90

92

94

96

98

100

2016 2017 2018 2019 2022

Andel elever (%) med minst godkänt betyg på nationella provet

Matematik Svenska Engelska



214/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 - KS2022/0270-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 : Till utskottet: Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021-2022 – Uppföljningsrapport 2

39 
 

Nationella prov i årskurs 9 
 
Resultat för 2020 och 2021 saknas eftersom de nationella proven inte genomfördes dessa år 
på grund av pandemin. Resultatet för matematik för 2018 för matematik rapporterades inte 
enligt instruktion från Skolverket eftersom ett ersättningsprov användes i samband med att det 
ordinarie provets spridits nationellt. 
 

 
 

Nationella prov i gymnasieskolan 
 
Resultat för 2020 och 2021 saknas eftersom de nationella proven inte genomfördes dessa år 
på grund av pandemin. 
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Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 (Dnr 
KS2022/0270) 

Sammanfattning 

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

I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp vid två tillfällen under läsåret med 
utgångspunkt från centrala områden i skollagen och läroplanerna. Denna rapport är den andra 
för året och fokuserar på kunskap, betyg och undervisningens kvalitet.  

Juridisk bedömning  

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

Förvaltningens bedömning 

Skollagen kräver att huvudmannen följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten så att de 
nationella målen och kvalitetskraven uppfylls. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande 
är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen 
förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 
I uppföljningsrapporten följs ett antal centrala områden från skollagen och läroplanerna upp i 
syfte att utvärdera och analysera om målen i styrdokumenten har nåtts och om verksamheten 
håller erforderlig kvalitet. För varje område beskrivs och förklaras resultaten, samtidigt som en 
bedömning görs och framtida åtgärder presenteras. 
 
Resultaten visar Kungälvs kommun bedriver en välfungerande skolverksamhet när det gäller 
kunskap, betyg och undervisningens kvalitet, men att utvecklingsområden finns på både 
huvudmannanivå och för enskilda skolenheter och förskoleenheter. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål: 
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med 
landets bästa kommuner 
- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
- Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola 
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- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 

Uppföljningsrapporterna inom det systematiska kvalitetsarbetet är tänkta att ligga till grund för 
politikens prioriteringar och målformuleringar för skolan och förskolan i Kungälv. 
Uppföljningsrapporterna fyller också en viktig roll när sektorns verksamhetsplan arbetas fram.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

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

Bedömning utifrån politiska styrdokument  

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

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning för 
alla barn och elever i Kungälvs kommun. Detta ligger i alla medborgares intresse samt i elevers 
och deras vårdnadshavares intresse. Genom en årlig elevenkät i grundskolans årskurs 2, 5, 9 
och gymnasieskolans årskurs 2 lyfts elevernas perspektiv på sin utbildning in i det samlade 
underlaget och presenteras om det är relevant i uppföljningsrapporterna. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv 

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

Ekonomisk bedömning 

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

Förslag till beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet. 
 

 
Dennis Reinhold Amela Filipovic 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Catharina Bengtsson   Monica Carhult Karlsson 
Verksamhetschef   Verksamhetschef 
 
 
Lars-Gunnar Hermansson   Tanja Tajic Björkman 
Verksamhetschef   Verksamhetschef 
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Expedieras till: -   

För kännedom till: Niklas Delander 
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Huvudmannens rapport 2 år 2022  
 

Systematiskt kvalitetsarbete skola och förskola 
 

Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet 
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1.  Inledning 
 
Kungälvs kommun är huvudman för de kommunala skolorna och förskolorna i Kungälv. 
Detta är den andra av två rapporter under 2022 som sammanfattar Kungälvs kommuns 
systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagen, läroplanerna och andra författningar. 
 
I denna rapport som görs under hösten är fokus på kunskap, betyg och undervisningens 
kvalitet och ett antal andra områden. Vissa områden är gemensamma för alla skolformer 
medan andra skiljer sig åt. I rapporten utvärderas också förskoleklassen, fritidshemmet och 
grundsärskolan. I årets första rapport som gjordes under vårterminen var fokus på normer och 
värden samt det kompensatoriska uppdraget.  
 
Kungälvs kommun har tagit fram en ny struktur för skolans systematiska kvalitetsarbete som 
beslutades om under 2021 och implementerades under 2022. Det systematiska kvalitetsarbetet 
har integrerats med Kungälv kommuns modell för verksamhetsstyrning.  
 
På varje skola och förskola sker ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån skollagen, till exempel 
genom diskussioner mellan personalen och gemensam analys av resultaten. Det är varje rektor 
som ansvarar för den egna skolans systematiska kvalitetsarbete, och huvudmannen ger 
rektorerna aktivt stöd i detta.  
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2.  Sammanfattning 
 
Betygsresultat 
 
Resultaten på nationella prov i årskurs 3 visar på en stabil nivå, med en viss uppgång i 
matematik och en viss nedgång i svenska. I årskurs 6 har andelen elever med godkänt betyg i 
samtliga ämnen i årskurs 6 minskat, samtidigt som den genomsnittliga betygspoängen ligger 
kvar på samma nivå som förra året. I årskurs 9 har meritvärdet ökat och detsamma gäller för 
andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram. Andelen elever med godkänt betyg i 
samtliga ämnen har minskat.  
 
I gymnasieskolan har resultaten förbättrats. Både andelen avgångselever med 
gymnasieexamen samt den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever med 
gymnasieexamen är de högsta de senaste nio åren sedan det nya gymnasiesystemets infördes. 
Inom vuxenutbildningen är betygsresultaten jämförbara med tidigare år.  
 
Ämnesbetyg och nationella prov 
 
Ämnesbetygen i årskurs 6 och 9 följer i stort riket med mindre variationer för olika ämnen. 
Både i Kungälvs kommun och riket är resultaten starkare i svenska och engelska än i 
matematik. Svenska som andraspråk utmärker sig med lägre betygsresultat. Det är i första 
hand kopplat till utmaningarna i att lära sig ett nytt språk och att en del elever har relativt kort 
skolbakgrund. Nationella proven visar på samma trend som ämnesbetygen när det gäller 
svenska, engelska och matematik. Kungälvs kommun har genomgående bättre resultat än riket 
när det gäller att sätta samma betyg som det nationella provet.  
  
Undervisningens kvalitet 
 
Undervisningens kvalitet är en avgörande faktor för elevernas kunskapsutveckling. Kungälvs 
kommun har inte i tillräckligt hög grad fokuserat på undervisningens kvalitet, utan snarare 
verkat för utveckling av normer och värden respektive det kompensatoriska uppdraget. Under 
nästa år får undervisningens kvalitet en större roll i det systematiska kvalitetsarbetet, till 
exempel genom förbättrad uppföljning av ämnesbetyg ute på skolorna. Redan idag finns flera 
utvecklingsprojekt kopplat till undervisningens kvalitet och lärares bedömnings-kompetens, 
till exempel ledarskap i klassrummet i grundskolan och gymnasieskolan, kooperativt lärande i 
grundskolan samt learning studies i vuxenutbildningen.  
 
Utbildning och undervisning i förskolan 
 
Kungälvs kommuns förskola har en välfungerande pedagogisk verksamhet när det gäller 
språk och kommunikation, skapande samt matematik, men behöver bli bättre på teknik/digital 
teknik och naturvetenskap. En nyckel är att få en så bra blandning som möjligt av planerad 
och spontan undervisning, där vissa kunskapsområden behöver en högre grad av planerad 
undervisning än idag. I förskolan behöver även lekens roll i den pedagogiska verksamheten 
stärkas. Det är viktigt att leken både är något som personalen introducerar och som barnen 
själva tar initiativ till.   
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Digitalisering 
 
Kungälvs kommuns digitalisering inom skola och förskola fokuserar på digitala verktyg samt 
elevens och personalens kompetens inom digitalisering. I Kungälvs kommun har eleverna stor 
tillgång till digitala verktyg men skolorna behöver bli bättre på att individualisera 
användningen och att använda specialpedagogiska verktyg. Elevers och personals kompetens 
är ofta ojämn. Många satsningar har skett på huvudmannanivå under året, bland annat inköp 
av nya digitala verktyg, tekniska investeringar i projektorer till samtliga klassrum samt 
förberedelser inför nationella prov 2024. 
 
Förskoleklassen och fritidshemmet 
 
Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklassen har skapat ett tydligt kunskapsfokus i 
förskoleklassen sedan flera år tillbaka och hjälpt till att strukturera undervisningen. 
Behörighet och bemanning är fortsatt en utmaning. I förskoleklassen har många skolor satsat 
på en medveten kombination av lärare och förskollärare i förskoleklassen, medan det i 
fritidshemmet precis som i riket finns en utmaning i att rekrytera behöriga lärare i 
fritidshemmet. Det är på sikt nödvändigt för att säkra undervisningens kvalitet i 
fritidshemmet. 
 
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
 
Både grundsärskolan och gymnasiesärskolan behöver ett tydligare kunskapsfokus och en 
starkare förankring i styrdokumenten. Eleven behöver också utmanas. I grundsärskolan kan 
det handla om att i ökad grad läsa en kombination mellan ämnen och ämnesområden 
alternativt läsa helt eller delvis integrerat i grundskolan. I gymnasiesärskolan kan det vara att 
sikta på att eleverna i individuella programmet ska få fördjupade kunskaper. När det gäller 
mottagandet i grundsärskolan har Kungälvs kommun en god struktur på huvudmannanivå, 
men skolorna behöver mer stöd i att tidigt identifiera elever som kan tillhöra särskolans 
målgrupp. 
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3. Förskola och pedagogisk omsorg  
 

 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel bygger på GR:s förskolenkät som både innehåller en självskattning för 
personalen och en vårdnadshavarenkät. Personalens självskattning genomförs på en skala från 1 
till 5. Varje förskollärare och barnskötare fyller först i självskattningen, därefter kommer varje 
arbetslag fram till ett gemensamt svar och utifrån detta räknas ett genomsnitt ut för förskolan. 
Kungälvs kommun sammanställer själva ett kommunalt genomsnitt som presenteras i denna 
rapport. Vårdnadshavarenkäten låter vårdnadshavarna ta ställning till påståenden med olika 
svarsalternativ. Resultatet räknas om till ett index, även det mellan 1 och 5. Svarsfrekvensen för 
vårdnadshavarenkäten var 60 procent. 
 

 
Utbildning och undervisning i förskolan 
 
Utbildning och undervisning i förskolan är ett brett område. Inom det systematiska 
kvalitetsarbetet följs det upp utifrån kunskapsområden i förskolan, lek samt material. 
Kunskapsområdena utgår från förskolans läroplan. 
 
När det gäller kunskapsområden visar resultatet av rektorernas uppföljningsrapporter att 
måluppfyllelsen är hög för språk och kommunikation, skapande och matematik. 
Naturvetenskap och teknik, inklusive digital teknik, uppnår något lägre måluppfyllelse. 
Måluppfyllelsen varierar i viss mån mellan enheterna. Den sammantagna bedömningen är att 
måluppfyllelsen är god, och att framför allt undervisningen inom teknik/digital teknik och 
naturvetenskap behöver utvecklas. 
 
Den goda måluppfyllelsen inom språk och kommunikation kan kopplas till det fokus som 
språk har fått i de senaste årens fortbildningsinsatser. Eftersom språk är ett viktigt redskap för 
övrig utveckling är den höga måluppfyllelsen inom språk gynnsamt för all utbildning och 
undervisning i förskolan. Den höga måluppfyllelsen för språk, matematik och skapande kan 
också förklaras av att dessa områden enklare kan vävas in i andra teman och projekt. 
 
På flera förskolor har planeringstiden blivit lidande på grund av personalfrånvaro under 
pandemin. Det kan ha påverkat förhållandet mellan spontan och planerad undervisning och 
även förklara varför måluppfyllelsen är lägre inom teknik och naturvetenskap. Många anser 
att dessa områden är svårare, vilket ställer högre krav på planering. Många känner sig mer 
säkra inom språk, matematik och skapande och får därmed lättare till både planerad och 
spontan undervisning. Framöver behöver det finnas en ökad medvetenhet om hur stor andel 
av undervisningen som kan vara spontan utan att måluppfyllelsen blir lidande. 
 
Av rektorernas uppföljningsrapporter framgår att det finns goda förutsättningar för lek på 
förskolan. Det är dock enbart ett fåtal rektorer som ger exempel på hur förskollärare och 
annan personal medvetet bjuder in barnen till organiserade lekar. Det görs få kopplingar 
mellan lekens roll och måluppfyllelsen. Bedömningen är att lekens roll i den pedagogiska 
verksamheten behöver stärkas. Det är viktigt att leken både är något som personalen 
introducerar och som barnen själv tar initiativ till.   
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När det gäller tillgängligt material är personalens självskattning något lägre. En förklaring till 
det resultatet att är många avdelningar är organiserade 1-5 år. Av säkerhetsskäl finns inte allt 
material tillgängligt i en sådan organisation. Det ställer också höga krav på att planera 
undervisningen på en nivå som utmanar varje barn. Även organisationen 1-5 år är något som 
behöver analyseras närmare för att se hur det påverkar måluppfyllelsen. 
 
Pedagogisk omsorg arbetar utifrån ett annat uppdrag och med andra förutsättningar än 
förskolan. Inom pedagogisk omsorg arbetar inga förskollärare och enligt skollagen är det 
enbart förskollärare som får bedriva undervisning. Det går därför inte att ha samma förväntan 
på måluppfyllelsen. I stället fokuserar pedagogisk omsorg på utbildning, lärande och omsorg. 
 
Vårdnadshavarenkäten visar upp goda resultat. Kungälvs kommun har högre betyg än GR:s 
genomsnitt på samtliga frågor i enkäten. För de flesta frågor är resultaten bättre eller lika bra 
som 2021. Resultaten för utbildning och undervisning är relativt jämnt, men tendensen är den 
samma som i självskattningen, det vill säga att betyget är högre för språk och skapande än för 
matematik, naturvetenskap och teknik/digital teknik.  
 
Så går vi vidare 
 

 Det kollegiala lärandet stärks med start i förskolans ledningsgrupp. Det är särskilt 
viktigt att få en gemensam definition av begreppet undervisning och visa på 
sambandet mellan det systematiska kvalitetsarbetet och undervisningens kvalitet. 
 

 Digitalisering genom digitala lärspridare kopplas tydligare mot undervisningens 
kvalitet. Digital teknik har goda möjligheter att vävas in i övrig undervisning, som det 
redan görs inom språk, matematik och skapande idag. 

 
Personalens självskattning 
 
Här nedanför presenteras resultatet av personalens självskattning av de olika kunskapsområdena: 
 

Språkutveckling 
och kommunikation 

Bild, form, rörelse, 
sång, musik, dans, 
drama 

Matematiskt 
tänkande 

Teknik/digital 
teknik 

Naturvetenskap 

4,3 
 
 

3,81 3,74 3,06 3,5 

 
Här nedanför finns resultatet för självskattningen om lek och material. 
 

Lek 
 
”Vi ger förutsättningar både för lek som barnen själva tar initiativ till och som 
någon i arbetslaget introducerar.” 
 

4,22 

Material 
 
”Det finns material tillgängligt som utmanar barn i alla åldrar, placerat på ett sätt 
som inbjuder till lek och olika aktiviteter.” 
 

3,64 
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GR:s vårdnadshavarenkät 
 
Här nedanför finns resultatet från ett antal frågor från GR:s vårdnadshavarenkät med jämförelse med 
genomsnittet för Göteborgsregionen. 
 

 Kungälvs kommun GR 
Jag upplever att förskolan uppmuntrar till lek, utveckling 
och lärande. 
 

4,5 4,42 

Förskolan uppmuntrar mitt barns språkutveckling och 
kommunikation. 
 

4,40 4,33 

Förskolan uppmuntrar mitt barns förmåga att skapa och 
uttrycka sig i olika former, exempelvis genom bild, form, 
rörelse, sång, musik, dans, drama. 
 

4,48 4,38 

Förskolan uppmuntrar mitt barns matematiska tänkande 
för att undersöka och reflektera, exempelvis genom 
användande av begrepp, form, mängd och sortering. 
 

4,30 4,21 

Förskolan uppmuntrar mitt barns förståelse för teknik och 
naturvetenskap fenomen, exempel genom samtal om 
kroppen, djup eller genom olika experiment. 
 

4,29 4,23 

Förskolans uppmuntrar att mitt barn får använda digitala 
verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 
 

4,03 3,89 
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4. Förskoleklassen 
 
Kungälvs kommun har överlag en välorganiserad förskoleklass som bedrivs i enlighet med 
förskoleklassens syfte och centrala innehåll. Förskoleklassen fick 2016 ett eget kapitel i 
läroplanen, vilket har vidareutvecklat verksamheten och lett till en högre pedagogisk 
medvetenhet. 
 
Kartläggningsmaterialet 
 
Hitta språket och Hitta matematiken är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklassen. Materialen är obligatoriska 
att använda och ska hjälpa skolan att identifiera elever som riskerar att inte nå grundskolans 
kunskapsmål och som kan behöva extra anpassningar och särskilt stöd. I Kungälv har 
kartläggningsmaterialet generellt gett en ökad struktur för förskoleklassen och en bättre 
förberedelse av eleverna inför grundskolan, vilket är mycket positivt. Kartläggningsmaterialet 
har dessutom bidragit till ökad likvärdighet mellan skolorna.  
 
Balansen mellan förskola och grundskola  
 
Förskoleklassen är en skolform som ligger mitt emellan förskola och grundskola. Enligt 
läroplanerna ska undervisningen i förskoleklassen ge eleverna en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till grundskolan. För detta 
krävs en undervisning som förenar pedagogik från både förskolan och grundskolan. Här har 
Kungälvs kommun ett utvecklingsområde. På vissa skolor kan vi se att förskoleklassen drar 
mer mot förskola och på andra mer mot grundskola. Kungälv behöver en större likvärdighet 
så att förskoleklassen blir en mer enhetlig skolform inom kommunen. 
 
Struktur och bemanning 
 
I skolornas uppföljningsrapporter pekar man ut vikten av struktur och bemanning som en 
framgångsfaktor. Många skolor har gått över till förskoleklass fem dagar i veckan, vilket gett 
större kontinuitet. Flera skolor bemannar förskoleklassen medvetet med både förskolelärare 
och grundskollärare, både i syfte att underlätta för övergången mellan skolformerna och för 
att skapa igenkänning och sammanhang när eleverna väl börjar grundskolan. 
Specialpedagoger och specialpedagoger arbetar på flera skolor också nära förskoleklassen och 
stöttar i genomförandet av kartläggningsmaterialet. 
 
Så här går vi vidare 
 

 Under året har det skapats mötesplattformar för rektorer på förskolan och rektorer på 
F-6 för att utveckla förståelse mellan verksamheten och skapa bättre övergångar. 
Undervisningen i förskoleklassen är en viktig del av mötesplattformen. 

 
 Ett pedagognätverk områdesvis planeras även under läsåret 2022-2223.  
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5. Fritidshemmet 
 
Fritidshemmet är en skolform som med tiden fått ett allt tydligare pedagogiskt uppdrag. 2016 
fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. I samband med 
lärarlegitimationsreformen skärptes behörighetskraven och i den nya lärarutbildningen 
skapades yrkesrollen lärare i fritidshemmet. 
 
Kungälvs kommun har liksom riket i stort ett utvecklingsarbete framför sig för att öka 
likvärdigheten i fritidshemmet.  
 
Personal och behörighet 
 
I Kungälvs kommun, som i riket i övrigt, är det en utmaning att rekrytera legitimerade lärare i 
fritidshem. Det gör att andelen lärare i fritidshem och behöriga fritidspedagoger varierar 
mellan skolor. På olika skolor arbetar även personal som saknar behörighet kvar från tiden 
innan behörighetskraven skärptes. Målet är att så långt som möjligt rekrytera behörig personal 
och på detta vis stärka undervisningens kvalitet i fritidshemmet. 
 
Lokaler 
 
Fritidshemmet kräver en flexibilitet i lokalerna för att både kunna bedriva pedagogisk 
verksamhet och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Skolornas lokaler är i olika 
utsträckning planerade för detta, bland annat beroende på under vilken tidsperiod som de 
byggts. I den framtida lokalförsörjningen behöver vi ta hänsyn till fritidshemmens lokalbehov 
i både planering och analys.  
 
Styrdokument 
 
Inom Kungälvs kommun har det tidigare gjorts insatser för att förankra styrdokument hos 
personalen och i verksamheten. Det ledde till många förbättringar men det är fortfarande 
tydligt att man arbetar olika systematiskt med styrdokumenten på skolor. Förankringen i 
styrdokumenten handlar inte bara om att innehållet i styrdokumenten är känt utan också att 
undervisningen planeras i relation till styrdokumenten. 
 
Samverkan med grundskolan 
 
När verksamheten i fritidshemmen fungerar som bäst är den en integrerad del av 
skolverksamheten och det finns en god samverkan mellan grundskolan och fritidshemmet, 
både kring verksamheten och enskilda elever. Skolorna har kommit olika långt i att integrera 
fritidshemmet i skolans helhetsuppdrag, till exempel när det gäller gemensam 
kompetensutveckling, samplanering och att hitta ömsesidiga utvecklingsområden. 
 
Så här går vi vidare 

 
 Nätverk kring fritidshemmet planeras områdesvis. Goda exempel i Kungälvs kommun 

ska lyftas fram i syfte att skapa synergieffekter på andra skolor.  
 

 Aktivt verka för att utjämna skillnaderna i kompetens mellan skolorna. 
Omvärldsbevakning av hur andra kommuner hanterar denna fråga pågår.  
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6. Grundskolan F-6 

 
 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel kommer från Skolverkets officiella statistik som är framtagen tillsammans 
med SCB. Statistiken presenteras även i Kolada. 
 

 
Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet 
 
Resultaten på nationella prov i årskurs 3 visar på en stabil nivå, med en viss uppgång i 
matematik och en viss nedgång i svenska. Andelen elever som klarat båda delproven är 
densamma, men vi kan se en uppgång i matematik och en nedgång i svenska. I årskurs 6 har 
andelen med godkänt betyg i samtliga ämnen i årskurs 6 minskat från 83 procent till 80 
procent. Resultatet för riket är 72 procent. Den genomsnittliga betygspoängen ligger kvar på 
samma nivå som förra året, det vill säga 233. Jämförelser med riket saknas eftersom 
Skolverket inte tar fram denna statistik för årskurs 6.  
 
Bedömningen är att Kungälvs kommun för årskurs 3 och 6 ligger relativt stabilt över tid 
resultatmässigt, men att likvärdigheten mellan skolor behöver utvecklas, även när man bortser 
från socioekonomiska förklaringar. På vissa skolor finns en utveckling och uppföljning av 
undervisningens kvalitet som andra skolor behöver ta del av och inspireras. Spridande av 
goda exempel och framgångsfaktorer mellan skolorna är centralt.  
 
Resultaten varierar även mellan pojkar och flickor. På kommunal nivå har flickor bättre betyg 
än pojkar, vilket är i linje med resultatet för riket, men skillnaden är stor mellan respektive 
skolor. För meritvärdet varierar skillnaderna från 0 poäng till 48 poäng till flickornas fördel. 
För godkänt betyg i samtliga ämnen är det betydligt fler skolor där flickorna har bättre resultat 
än pojkar, men det finns också ett antal skolor där pojkarna presterar bättre. Det är troligt att 
förväntningarna är olika på flickor och pojkar och att undervisningens behöver organiseras på 
ett sådant sätt att den möter både pojkar och flickor utifrån behov. 
 
I grundskolan F-6 pågår mycket utveckling av undervisningens kvalitet. Precis som i 
grundskolan 7-9 fortsätter satsningen på ledarskap i klassrummet och kooperativt lärande 
tillsammans med Skolverkets satsning på specialpedagogik för lärande. Även insatser kring 
bedömning sker på många skolor. Lärares bedömningskompetens innehåller flera 
komponenter och viktiga aspekter är förståelse för läroplanens kunskapskrav, sambedömning 
med andra lärare kring exempelvis nationella prov samt kommunikationen med eleverna om 
deras lärande. 
 
Pandemin har påverkat undervisningen i F-6 på flera sätt. I F-6 har det i huvudsak inte 
bedrivits distansundervisning som i årskurs 7-9, men personal och elever har periodvis haft 
omfattande sjukfrånvaro. Det har påverkat kontinuiteten i både lärares undervisning och 
elevers lärande. Gruppsammansättningen i klasserna har också varit en annan i perioder då 
många elever varit frånvarande. All personal har samtidigt ansträngt sig för att upprätthålla 
kvaliteten i undervisningen samt att bistå och hjälpa elever i behov av stöd. 
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Trots personalens insatser så kan pandemin ha påverkat studieresultaten. I år är det en lägre 
andel elever som har fått godkänt betyg i samtliga ämnen i både årskurs 6 och 9, samtidigt 
som meritvärdet och behörigheten till yrkesprogram ligger fast eller har ökat. Det pekar på att 
de som kan ha påverkats under pandemin är elever som i vanliga fall hade fått godkänt betyg i 
samtliga ämnen, men nu fått enstaka underkända betyg. Värt att notera är att pojkars 
behörighet till yrkesprogram tydligt stigit under året i årskurs 9. Det pekar på att 
distansundervisningen kan ha gynnat pojkar i högre grad än flickor. 
 
Så här går vi vidare 
 

 Lärarnätverk organiseras områdesvis under året, bland annat med fokus på 
bedömningsfrågor. 
 

Betygsresultat årskurs 6 
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Årskurs 6 VT 22 Godkänt i alla ämnen (%) Meritvärde 

  Flicka Pojke Flicka Pojke 

Diseröds skola 84% 66% 240 223 

Fontinskolan 81% 56% 262 214 

Hålta skola 69% 93% 224 224 

Kareby skola 91% 68% 236 219 

Kärna skola 90% 88% 240 235 

Kastellegårdsskolan 80% 86% 239 228 

Kullens skola 85% 65% 258 211 

Marstrands skola 100% 75% 274 258 

Olseröds skola 62% 69% 229 212 

Sandbackaskolan 70% 70% 229 227 

Tunge skola 95% 89% 261 217 

Kungälvs kommun 83% 76% 244 222 
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7. Grundskolan F-9 
 

 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel kommer från Skolverkets officiella statistik som är framtagen av SCB. 
Statistiken presenteras även i Kolada, varifrån jämförelser med liknande kommuner tagits. 
 

 
I årskurs 9 har andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen sjunkit. I Kungälv har 73 
procent av eleverna godkända betyg i alla ämnen, medan motsvarande siffror för hela riket är 
72 procent och liknande kommuner 69 procent. Andelen elever som är behöriga till 
yrkesprogram har däremot ökat. I Kungälv är 89 procent behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram, medan motsvarande siffra för riket är 83 procent och liknande kommuner 
82 procent. Det genomsnittliga meritvärdet är 234, vilket är det samma som riket samt bättre 
än liknande kommuner som presterar 219.  
 
Flickor har högre meritvärde än pojkar på alla tre högstadieskolor i kommunen. På 
Munkegärdeskolan och Thorildskolan har flickor också bättre resultat när det gäller godkänt 
betyg i samtliga ämnen och behörighet till yrkesprogram. På Ytterbyskolan lyckas pojkar i 
högre utsträckning än flickor att bli behöriga till yrkesprogram och högre andel pojkar har 
godkänt betyg i samtliga ämnen. I Kungälvs kommun har även pojkars behörighet till 
yrkesprogram ökat från 83 procent till 90 procent under perioden 2020 till 2022.  
 
Om man sammanfattar betygsresultaten har högstadieskolorna lyckats hålla samma nivå som 
tidigare års betygsresultat trots att en stor del av undervisningen bedrevs på distans. Det som 
avviker är att andelen godkända betyg i samtliga ämnen sjunkit. Det skulle kunna bero på 
utmaningarna i samband med distansundervisningen. Enbart ett fåtal lärare har tidigare 
undervisat på distans och då har det varit enskild undervisning och utifrån att en elev inte 
kunnat närvara i skolan. Det har gällt enstaka tillfällen och med ett specifikt uppdrag och 
innehåll. Vissa elever har haft svårigheter att ta till sig undervisningen digitalt och skolorna 
har inte alltid lyckats genomföra extra anpassningar för alla som har haft behov av det. 
Skolorna har försökt fånga upp dessa elever och erbjudit dem att vara på plats i skolan, men 
det kan fortfarande finnas elever som man inte lyckats uppmärksamma. Vi har också sett att 
vissa elever lyckas bättre när de undervisats på distans men att det enbart rör sig om ett fåtal 
elever. Möjligen kan pojkars ökade behörighet till yrkesprogram kopplas till detta. 
 
På samma sätt som i grundskolan F-6 fortsätter satsningarna på ledarskap i klassrummet och 
kooperativt lärande tillsammans med Skolverkets insats Specialpedagogik för lärande. Även 
om ledarskap i klassrummet och kooperativt lärande har fallit olika väl ut på olika skolor, kan 
vi se att den har gjort skillnad för många lärares undervisning och påverkat undervisningens 
kvalitet. Ledarskap i klassrummet har ökat strukturen i lärarnas undervisning och skapat 
tydligare ramar för lektionerna, medan kooperativt lärande har bidragit till lärarens kompetens 
att skapa interaktion mellan eleverna i deras lärande. Det har haft särskilt betydelse för många 
nyutexaminerade lärare. Vi ser en ny generation lärare komma ut på skolorna, där styrkan är 
att arbeta med eleverna individuellt, samtidigt som arbetet gentemot elever i grupp behöver 
förbättras. Lärarna är ofta bra på att ha genomgångar inför klasserna på ett pedagogiskt och 
strukturerat sätt, men behöver bli bättre på att skapa interaktion mellan eleverna under 
lektionen och bidra till deras lärande den vägen. 
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Så går vi vidare 
 

 I skolornas uppföljningsrapporter och vertikala dialoger fortsätter vi att identifiera det 
som vi behöver förbättra och åtgärda. Fortsatt fokus ligger på att alla ska lyckas och 
med en högre måluppfyllelse. 

 
 Kompetensutveckling om pojkars lärande genomförs under vårterminen 2023. 

 
 Utveckling av specialpedagogisk kompetens fortsätter ute på skolorna med fokus på 

att skapa gynnsamma lärmiljöer och förbättra ledningen och stimulans på gruppnivå. 
 

Betygsresultat årskurs 9 
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VÅrskurs 9 VT 22 
Godkänt i samtliga 

ämnen (%) 
Meritvärde 

Behörighet yrkesprogram 
(%) 

  Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke 

Munkegärdeskolan 69% 62% 235 207 86% 79% 

Thorildskolan 74% 61% 247 223 85% 92% 

Ytterbyskolan 82% 86% 251 235 93% 94% 

Kungälvs kommun 76% 71% 246 224 89% 90% 

 

87%

90%

93%

91%

93%

86%

88%

91%

84%

87%

86%

89%

75

80

85

90

95

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Årskurs 9: Andel behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan

220

233

242

65% 66%

84%83%
89%

93%

200

210

220

230

240

250

260

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Munkegärdeskolan Thorildskolan Ytterbyskolan

Årskurs 9: Betygsresultat VT22

Meritvärde Godkänt i samtliga ämnen (%) Behörighet yrkesprogram (%)



214/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 - KS2022/0270-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 : Till kommunstyrelsen - Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021-2022 – Uppföljningsrapport 2

17 
 

SALSA-värden 2021 för årskurs 9 
 
SALSA-värdet tas fram av Skolverket och visar vilket betygsresultat som skolan borde ha om 
man tar hänsyn till skolans elevsammansättning. I SALSA utgörs bakgrundsfaktorerna av 
föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever. 
SALSA-värdena publiceras med ett års fördröjning, vilket innebär att betygsresultaten i 
diagrammen bygger på 2021 års betygsresultat. Målet är att ligga högre än SALSA-värdena. 
 
Thorildskolan är den skola som har bäst resultat i relation till SALSA-värden. Både 
meritvärdet och andelen godkända betyg är högre än skolans SALSA-värden. 
Munkegärdeskolan ligger under båda sina SALSA-värden, medan Ytterby har ett resultat som 
går i olika riktningar – meritvärdet är lägre än SALSA-värdet men andelen elever med 
godkända betyg i samtliga ämnen är högre än SALSA-värdet. 
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8. Grundsärskolan 
 

 
Metodbeskrivning 
 
På grundsärskolan sätts betyg enbart i de ämnen där elevens vårdnadshavare önskar det. I annat 
fall sätts inte några betyg. I praktiken är det ett relativt litet antal elever som får betyg i 
grundsärskolan och då inte alltid i alla ämnen. Betygen redovisas av integritetsskäl inte i denna 
rapport och det kan också vara svårt att dra slutsatser från dem på ett generellt plan eftersom 
elevernas förutsättningar i grundsärskolan varierar mellan olika år. 
 

 
Grundsärskolan i Kungälv har kompetent och engagerad personal men har samtidigt ett antal 
tydliga utvecklingsområden. Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet redovisas i denna 
huvudmannarapport. Utvecklingsområden kopplat till normer och värden samt ledning och 
stimulans, extra anpassning och särskilt stöd redovisas i första huvudmannarapporten nästa år.  
 
Kombination mellan ämnen och ämnesområden 
 
Under året har grundsärskolan i Kungälvs kommun organiserats om. Från och med 
höstterminen 2022 har träningsskolan på Kullens skola flyttats till Sandbackaskolan där en 
grundsärskola finns sedan tidigare. Syftet med omorganisationen är att ge möjlighet till 
samordningsvinster när all personal inom grundsärskolan F-6 samlas på en och samma skola.  
 
Tanken med omorganisationen har också varit att ge bättre möjligheter för elever att läsa en 
kombination mellan ämnen och ämnesområden. Ämnen läser man i grundskolan och i den 
delen av grundsärskolan som inte är träningsskola. I träningsskola läser man ämnesområden. 
Det har varit svårt för en elev på Kullens skola att läsa en kombination mellan ämnen och 
ämnesområden eftersom Kullens skola enbart hade träningsskola. Efter flytten till 
Sandbackaskolan blir det enklare eftersom all grundsärskola finns samlad där. Kombinationen 
mellan ämnen och ämnesområden kan vara särskilt viktig för yngre elever. Det är många barn 
som skrivs in tidigt i grundsärskolan, men där elevens utveckling över tid visar att eleven 
behöver en kombination mellan ämnen och ämnesområden eller att gå över från att läsa 
ämnen till ämnesområden eller vice versa. 
 
Ökad integrering 
 
På samma sätt som en kombination mellan ämnen och ämnesområden ofta kan vara gynnsam 
för eleven kan en ökad integrering mellan grundskolan och grundsärskolan också bidra till 
elevens lärande och utveckling. Fler elever som är mottagna i grundsärskolan bör kunna läsa 
integrerat i grundskola hela eller delar av sin utbildning. På samma sätt bör fler elever som går 
i grundskolan kunna vara aktuella för att läsa delar av sin utbildning i grundsärskolan. Det 
handlar om att utmana eleven att nå så långt som möjligt i sin utveckling utifrån elevens 
förutsättningar. 
 
Tydligare kunskapsfokus 
 
Kungälvs kommuns grundsärskola behöver en tydligare inriktning på kunskap. Allt för 
mycket fokus har legat på elevens behov av omsorg när uppmärksamheten i stället för på 
elevens lärande och progression. Det har också funnits brister i dokumentationen som 
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beskriver elevernas kunskapsnivå och progression. Med högre förväntningar bör flera elever 
inom grundsärskolan kunna nå längre sin kunskapsutveckling än idag. Lärarnas 
bedömningskompetens behöver också stärkas, till exempel när det gäller att kommunicera 
elevernas kunskapsutveckling till eleverna och deras vårdnadshavare. 
 
Förankring i styrdokumenten 
 
Kunskapen om styrdokumenten behöver generellt sett öka inom grundsärskolan. Det finns ett 
behov av att utbilda all personal i skolans uppdrag för att ge alla elever dess rätt till utbildning 
utifrån förutsättningar och behov. Kunskap om grundsärskolans syfte och kursplanernas 
innehåll är särskilt viktigt för att få ett fokus på kunskap. När utbildningens syfte och centrala 
innehåll analyseras, identifieras också insatser som behövas göras för att följa skollagen. Ett 
exempel är att skolorna måste förbättra dokumentationen av extra anpassningar och beslut om 
åtgärdsprogram utifrån särskilt stöd. 
 
Förbättrat mottagande 
 
Mottagning i grundsärskolan innebär att huvudmannen beslutar om en elev ska tas emot i 
grundsärskolan samt om den i första hand ska läsa ämnen eller ämnesområden. Mottagandet 
beslutas om av sektorchef efter beredning av en mottagningsgrupp, där verksamhetschef, 
medicinsk ansvarig skolsköterska, läkare och andra professioner från stödenheten medverkar. 
Utredningarna genomförs i första hand av elevhälsan på skolorna. 
 
Mottagandet i grundsärskolan i Kungälvs kommun är välfungerande, med en tydlig struktur 
och tydliga rutiner. Utmaningen är att ge skolorna mer stöd och hjälp i att identifiera elever 
som skulle kunna tillhöra grundsärskolans målgrupp. Kunskaper om intellektuell funktions-
nedsättning behöver öka hos både lärare och elevhälsan. De utredningar som görs måste utgå 
från en helhetsbild på eleven och dess förmåga. Kommunikation med vårdnadshavare bör 
förbättras och samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin stärkas. På det viset kan fler 
elever som tillhör grundsärskolans målgrupp fångas upp tidigare under sin skoltid. 
 
Så här går vi vidare 
 

 Kommunens särskolenätverk har startats igång igen efter att ha varit vilande under 
pandemin. I särskolenätverket samlas rektorer och relevant personal från 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Fokus är att skapa en röd tråd genom hela 
elevernas utbildning.  

 
 Grundsärskolan får under nästa år en egen elevenkät med frågor om både trygghet och 

kunskap. Tidigare har eleverna i grundsärskolan deltagit i elevenkäter för hela 
grundskolan. 

 
 En förstelärare ska anställas i grundsärskolan och framöver bidra till grundsärskolans 

utveckling. 
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9. Gymnasieskolan 
 

 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel kommer från Skolverkets officiella statistik samt i vissa fall från 
kommunens egna system. I den sista tabellen i detta kapitel innebär markören --- att det saknas 
pojkar alternativt flickor på programmet. Markören … innebär att det är färre än tre personer av ett 
visst kön på ett program som fått gymnasieexamen. 
 

 
Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet 
 
Andel elever som har gått ut med gymnasieexamen på Mimers hus gymnasium är det högsta 
under de senaste nio åren sedan den nya gymnasieskolan och det nya betygssystemet från A-F 
infördes. Det finns dock vissa skillnader på de olika programmen. Andel elever med 
gymnasieexamen har ökat på bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, 
fordons- och transportprogrammet, estetiska programmet och teknikprogrammet. På övriga 
program ligger resultatet på antingen samma nivå som förra året eller så har lägre andel fått 
gymnasieexamen. När det är få elever på ett program ger det stort utslag i betygsstatistiken, 
till exempel på vård- och omsorgsprogrammet. 
 
Även betygspoängen för avgångselever med gymnasieexamen är det högsta under de senaste 
nio åren sedan den nya gymnasieskolan infördes. Betygsresultaten är generellt bättre för 
högskoleförberedande program än för yrkesprogram samt bättre för flickor än för pojkar. Det 
är i linje med nationell statistik som visar samma mönster. Orsakerna är komplexa, men visar 
på vikten av att ha tydliga förväntningar på alla elever och att anpassa undervisningen till alla 
elever oberoende av kön. 
 
På introduktionsprogrammen kan enskilda elevers planering se olika ut. Enligt mentorernas 
bedömning var det 12 elever av 166 som inte nådde målen i sin individuella utvecklingsplan. 
Yrkesintroduktion har lyckats väl med att få ut elever i sysselsättning, särskilt 
yrkesintroduktion industri som riktar sig mot en bransch med stora rekryteringsbehov. På 
introduktionsprogrammen finns det stora möjligheter att anpassa och forma målen efter 
elevernas behov, något som gör att många elever i hög grad når målen med sin utbildning. 
 
Kunskapsresultaten på alla nationella program och introduktionsprogrammet påverkas fortsatt 
av distansundervisningen som utgjorde ungefär hälften av studietiden för årets studenter. 
Vissa moment, inte minst praktiska, har varit svåra att ta igen. Även om distans-
undervisningen har upphört bygger många av årets kurser på tidigare års förkunskaper. 
Samtidigt har erfarenheterna under pandemin bidragit till en förbättring av undervisningens 
kvalitet. Lärarna har stärkts i sin förmåga att skapa tydliga ramar och struktur för 
undervisningen, vilket haft positiv inverkan på elevernas resultat och lärande.  
 
Under året har fokus för lärarna och specialpedagogerna legat i att anpassa undervisningen 
efter allas förutsättningar, till exempel genom att få lärarna att använda sig av tydligare 
instruktioner och återkoppling till eleverna. Specialpedagogerna har bidragit genom att hålla i 
pass om studieteknik för eleverna, ett område där en del elever haft svårigheter och själva 
efterfrågat stöd. Denna insats byggs nu ut under det kommande året. 
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Så här går vi vidare 
 

 Från den 1 juli 2022 är det nya bestämmelser för betygssättning i skollagen. 
Ämneslagen arbetar med de nya riktlinjerna i syfte att skapa samsyn och tydlighet i 
betygssättningen. Implementering av det digitala verktyget Unikum fortsätter också. 

 

 Stödstugor och lovskolor anordnas även under nästa år. 
 

 Gemensam fortbildning "Stärk arbetslaget" som syftar till att stärka gemenskapen i 
laget, öka stabiliteten, förenkla lagets arbete och utveckla det kollektiva ledarskapet. 

 
Betygsresultat gymnasieskolan 
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Avgångselever Mimers hus 2022 
  

Andel avgångselever (%) 
gymnasieexamen 

Genomsnittlig betygs-
poäng avgångselever 
med gymnasieexamen 

Barn- och fritidsprogrammet 50% 12,1 

Bygg- och anläggningsprogrammet 100% 13,1 

El- och energiprogrammet 100% 12,2 

Fordons- och transportprogrammet 87% 14,1 

Handels- och administrationsprogrammet 77% 13,6 

Industritekniska programmet 77% 12,7 

Vård- och omsorgsprogrammet 80% 15,9 

Ekonomiprogrammet 90% 14,6 

Estetiska programmet 100% 14,7 

Naturvetenskapsprogrammet 85% 15,5 

Samhällsvetenskapsprogrammet 94% 14,5 

Teknikprogrammet 92% 14,9 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 71% 13,4 

Mimers hus gymnasium 90% 14,3 
 

Avgångselever Mimers hus 2022  
Andelen avgångselever 
gymnasieexamen 

Genomsnittlig betygs-
poäng avgångselever 
med gymnasieexamen 

 Flicka Pojke Flicka Pojke 

Barn- och fritidsprogrammet 50% --- --- 13,2 

Bygg- och anläggningsprogrammet … 100% 12,0 12,1 

El- och energiprogrammet --- 100% --- 12,3 

Fordons- och transportprogrammet 86% 87% 14,6 14,0 

Handels- och administrationsprogrammet 77% 50% 14,6 12,1 

Industritekniska programmet … 70% 13,9 12,2 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet --- 80% 17,0 12,5 

Vård- och omsorgsprogrammet 80% ---- 15,9 --- 

Ekonomiprogrammet 95% 76% 15,5 13,6 

Estetiska programmet 100% 100% 15,1 13,6 

Naturvetenskapsprogrammet 81% 88% 16,1 15,2 

Samhällsvetenskapsprogrammet 88% 89% 15,3 13,6 

Teknikprogrammet 100% 94% 15,4 14,9 

Mimers hus gymnasium 90,3% 89,6% 15,2 13,6 
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10. Gymnasiesärskolan 
 

 
Metodbeskrivning 
 
Statistiken i detta kapitel kommer från kommunens egna system. Nationell statistik om 
betygsresultat inom gymnasiesärskolan tas inte fram av Skolverket. I denna rapport görs inte några 
jämförelser bakåt i tiden görs inte för gymnasiesärskolan. Det beror på att alla elever i 
gymnasiesärskolan har olika förutsättningar och det kan variera mellan olika årskullar vilka 
förutsättningar eleverna har att nå kunskapskraven.  
 

 

Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet  
 
Från de nationella programmen i gymnasiesärskolan var det 62 procent av avgångseleverna 
som fick godkända betyg i samtliga kurser vårterminen 2022. Noteras bör att det rör sig om 
ett litet antal elever, där en enskild elev får stor påverkan på statistiken. Enbart 17 elever gick 
ut årskurs 4 varav sju elever på individuella programmet. De elever som inte hade godkänt 
betyg i samtliga kurser hade alla omfattande behov av särskilt stöd och hade i många fall 
åtgärdsprogram och reducerade program, där de läst mindre än ett fullständigt program. 
 
När det gäller elever på gymnasiesärskolans individuella program bedömdes 100 procent av 
avgångseleverna på gymnasiesärskolans individuella program ha uppnått minst grund-
läggande kunskaper i alla ämnesområden. Bedömningen är gjord av Trekungagymnasiets 
lärare som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Här handlar det om totalt sju elever 
som avslutade sina studier våren 2022. För det individuella programmet är ämnesområdes-
planerna och kravnivåerna för grundläggande kunskaper formulerade så att det i princip är 
omöjligt för en elev att inte nå upp till dem. Betoningen i kravnivån för grundläggande 
kunskaper ligger på att eleven deltar.  
 
Trekungagymnasiet har under en längre tid fokuserat på utveckling av kunskap och 
bedömning. Den bakomliggande analysen är att Trekungagymnasiet behöver ett tydligare 
kunskapsfokus och en mer rättssäker betygssättning. Grupper av lärare arbetar nu med att 
skapa en samsyn kring bedömning och kommunikation med eleverna om deras 
kunskapsutveckling. Lärarna går igenom kursplaner och betygskriterier i respektive ämne och 
tar fram gemensam tolkning av begrepp och förmågor för respektive betygssteg. Syftet är att 
skapa en mer likvärdig bedömning. 
 
Parallellt har Trekungagymnasiet infört nulägeskonferenser varje termin i syfte att öka 
skolans kunskapsfokus. Måluppfyllelse och elevernas progression står i centrum för 
konferenserna, där elevernas kunskapsutveckling följs upp. Man identifierar gemensamt 
elever som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen och därmed kan vara i behov av 
extra anpassningar eller särskilt stöd. Även undervisningsmetoderna och kommunikationen 
med eleverna om deras kunskapsutveckling diskuteras. 
 
Så här går vi vidare 
 

 Uppföljningen av elevernas kunskaper på det individuella programmet kommer även 
att omfatta i vilken grad eleverna har fått fördjupade kunskaper. 
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Betygsresultat gymnasiesärskolan 
 
I tabellen här nedanför finns genomsnittlig betygspoäng för de 
gymnasiesärskolegemensamma ämnena. I tabellen kan man se att estetisk verksamhet och 
matematik har högst betygspoäng, medan samhällskunskap, religionskunskap och svenska har 
lägre. Även här är antalet elever få. Det kan vara svårt att dra slutsatser av materialet eftersom 
elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen kan variera från elev till elev. 
 

Kurs inom gymnasiesärskolan 
 

Genomsnittlig betygspoäng 

Svenska 1 13,7 
 

Matematik 1 15,8 
 

Engelska 1 14,5 
 

Historia 1 14,6 
 

Samhällskunskap 1 12,3 
 

Estetisk verksamhet 16,1 
 

Religionskunskap 1 13,4 
 

Naturvetenskap 1 14 
 

Idrott och hälsa 14,6 
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11. Vuxenutbildningen 
 

 
Metodbeskrivning 
 
Betygsresultaten i detta kapitel kommer från vårterminen 2022 och hämtas från kommunens egna 
system. Statistiken för vuxenutbildningen är mer begränsad än för andra skolformer och utgår från 
om kurserna avslutas med godkänt betyg, underkänt betyg eller genom avbrott. Den statistik som 
presenteras i kapitlet gäller ämnena matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk. 
 
I tabellerna i detta kapitel så innebär markören --- att inga elever läst kursen. Markören … innebär 
att det är färre än tre personer som fått ett underkänt betyg eller gjort avhopp på kursen. 
 

 
Kunskap, betyg och undervisningens kvalitet 
 
Vuxenutbildningen bedrivs både i egen regi och genom upphandlad distansundervisning via 
Hermods. Elevernas betygsresultat följs upp utifrån olika perspektiv i huvudmannens 
rapporter. I vårens uppföljningsrapport analyseras avhopp från vuxenutbildningen. Denna 
gång står kunskap, betyg och undervisningens kvalitet i centrum. 
 
Betygsresultaten för vuxenutbildningen är jämförbara med tidigare kalenderår. När man delar 
upp statistiken per halvår syns enbart mindre avvikelser mellan vårterminen och höstterminen. 
Andelen godkända betyg i jämförelser med F uppvisar ett gott resultat, med relativt låg andel 
elever med F. Det finns också en relativt hög jämnhet i andelen godkända betyg mellan olika 
nivåer inom SFI och mellan olika ämnen på grundläggande och gymnasial nivå. 
 
Betygen är lägre hos Hermods än i egen regi i ämnena svenska som andraspråk, engelska och 
matematik. Det är särskilt tydligt på gymnasial nivå. Motsatt förhållande gäller ämnet 
svenska, där betygsresultaten är högre hos Hermods än i egen regi. Skillnader i resultat kan 
kopplas till att det finns brister hos Hermods inom extra anpassningar och särskilt stöd som 
måste åtgärdas. Inom egen regi fungerar extra anpassningar och särskilt stöd bättre och där är 
utmaningen snarare att skapa tillräcklig flexibilitet och individualisering i studieupplägg för 
de elever som arbetar. 
 
När det gäller undervisningens kvalitet har båda arbetslagen inom vuxenutbildningen 
genomfört så kallade learning studies. Learning studies innebär att man använder en 
undersökande modell baserat på aktionsforskning för att utveckla det professionella lärandet. 
Rent konkret undersöker man vilka områden eller moment i undervisningen som eleverna 
upplever som särskilt svåra och utvecklar sedan undervisningsmetoderna för att möta detta.  
En viktig del är det gemensamma lärandet lärare emellan. 
 
Learning studies har fått lärarna inom vuxenutbildningen att på ett positivt sätt utmana sig 
själva i sina undervisningsmetoder. Några exempel är att lärarna inom SFI D kunnat förbättra 
sin skrivundervisning utifrån elevernas studiebakgrund och att lärarna i vårdkurser numera 
undervisar mer samlat om lagstiftningsfrågor än tidigare. Nästa år kommer learning studies att 
fortsätta inom vuxenutbildningen och ge möjlighet att utvärdera fler undervisningsmetoder. 
Det kollegiala lärandet mellan lärarna kommer också att stärkas.  
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Så här går vi vidare 
 
 Fortsatt uppföljning av Hermods inom rådande avtal för att säkerställa rätten till extra 

anpassningar för elever i behov av stöd. Syftet är att minska avhopp och få fler elever med 
godkänt betyg. Nytt avtal upphandlas under 2022. 

 
 Insatser tillsammans med lärarlagen inom vuxenutbildning i egen regi för att skapa 

förutsättningar för mer flexibla studieformer för elever som arbetar.  
 

Betygsresultat sfi 
 

 
 
 
Sfi huvudmannen Kurs A Kurs B12 Kurs C123 Kurs D123 

Avslutat med godkänt betyg --- 57% 56% 62% 

Avslutat med underkänt betyg --- 4% 14% 7% 

Gjort avbrott --- 39% 30% 31% 

 
 

    

Sfi egen regi Kurs A Kurs B12 Kurs C123 Kurs D123 

Avslutat med godkänt betyg --- 58% 55% 60% 

Avslutat med underkänt betyg --- 4% 14% 8% 

Gjort avbrott … 38% 30% 32% 

 
 

Sfi Hermods Kurs A Kurs B12 Kurs C123 Kurs D123 

Avslutat med godkänt betyg --- … 64% 80% 

Avslutat med underkänt betyg --- --- 9% 0% 

Gjort avbrott --- … 27% 20% 

58%

9%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Avslutat med godkänt betyg Avslutat med underkänt betyg Gjort avbrott

Betygsresultat Sfi VT 22, andelen kursdeltagare (%) –
huvudmannanivå



214/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 - KS2022/0270-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 : Till kommunstyrelsen - Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021-2022 – Uppföljningsrapport 2

28 
 

Betygsresultat grundläggande nivå 
 

 
 
 

Grundläggande nivå huvudmannen Engelska Matematik Svenska  
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 53% 87% .. 63% 

Avslutat med underkänt betyg 19’% 7% --- 8% 

Gjort avbrott 28% 7% --- 28% 

 
 

Grundläggande nivå egen regi Engelska Matematik Svenska  
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 47% 92% --- 64% 

Avslutat med underkänt betyg 18% 8% --- 7% 

Gjort avbrott 34% 0% --- 28% 

 
 

Grundläggande nivå egen Hermods Engelska Matematik Svenska  
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 78% 67% … 57% 

Avslutat med underkänt betyg 22% 0% --- 14% 

Gjort avbrott 0% 33% --- 29% 

 
Det har enbart varit ett fåtal elever som läst på grundläggande nivå på Hermods under VT22, vilket 
antagligen förklarar skillnaderna i statistiken mellan Hermods och vuxenutbildning i egen regi. 
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Betygsresultat gymnasial nivå 
 

 
 
 

Gymnasial nivå huvudmannen Engelska Matematik Svenska 
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 48% 55% 56% 63% 

Avslutat med underkänt betyg 4% 10% 8% 11% 

Gjort avbrott 48% 36% 36% 26% 

 
 

Gymnasial nivå egen regi Engelska Matematik Svenska 
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 68% 59% 54% 68% 

Avslutat med underkänt betyg 0% 5% 7% 13% 

Gjort avbrott 32% 36% 39% 19% 

 

Gymnasial nivå Hermods Engelska Matematik Svenska 
Svenska som 
andraspråk 

Avslutat med godkänt betyg 35% 48% 65% 53% 

Avslutat med underkänt betyg 6% 17% 9% 7% 

Gjort avbrott 58% 35% 26% 40% 
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12. Övriga områden 

 

Digitalisering 
 
Digitalisering är ett nytt område inom Kungälvs kommuns systematiska kvalitetsarbete. 
Utgångspunkt för digitaliseringen är digitala verktyg samt elevens respektive personalens 
digitala kompetens. Inom kommunen finns det en handlingsplan för digitalisering på sektors- 
och verksamhetsnivå samt handlingsplaner på förskole- och skolenhetsnivå. På varje skola 
och förskola finns även en digitala lärspridare (DLS) och en IT-samordnare. 
 
Digitaliseringen har kommit långt på kort tid i Kungälvs kommun, men mycket återstår. Vissa 
skolor har ännu inte upprättat handlingsplaner. Personalen är i grunden trygg med att använda 
digitala verktyg, både för egen del och i undervisningen, men kompetensnivån hos lärare och 
annan personal varierar. Eleverna har stor tillgång till digitala verktyg men användningen av 
verktyg behöver individualiseras. Det är viktigt att program som används justeras så att de är 
aktuella, motsvarar styrdokumentens krav och används likvärdigt. Även elevernas och 
barnens digitala kompetens behöver stärkas. 
 
Under året har även mycket skett på huvudmannanivå nivå kopplat till digitalisering. Nya 
digitala verktyg har upphandlats, till exempel ett nytt provverktyg, ett verktyg för nyanlända i 
grundskolan och ett verktyg kring språkutveckling för förskolan. Tekniska investeringar har 
gjorts för att skapa goda digitala lärmiljöer, till exempel upphandling av projektorer för 
samtliga klassrum Förberedelser pågår även inför digitala nationella prov 2024.  
 
Så här går vi vidare 
 

 Under 2023 kommer en ny nationell digitaliseringsstrategi från Skolverket som 
kommer att leda till vidareutveckling i Kungälv. 
 

 Under hösten 2023 anordnas en mässa om digitalisering för samtliga medarbetare 
inom sektorn. 

 
Pedagogiskt ledarskap 
 
Rektors ansvar definieras i skollagen, där det står att det pedagogiska arbetet ska ledas och 
samordnas av rektor. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och ska särskilt verka för 
att utbildningen utvecklas. Rektors ledarskap brukar benämnas som pedagogiskt ledarskap. 
Det pedagogiska ledarskapet innebär ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet, 
för pedagogisk utveckling och en välfungerande organisation. 
 
Kungälvs kommun har kompetenta rektorer som anstränger sig för att skapa förutsättningar 
att vara pedagogiska ledare. De skolor som har tydligast struktur och ramar för sitt arbete har 
kommit längst med det pedagogiska ledarskapet och har också lyckats etablera en 
långsiktighet i sina ledarhandlingar. Samtidigt är rektorsuppdraget komplext. Kraven från 
omgivningen har ökat och elevernas behov har generellt blivit större.  
 
Den gemensamma utmaningen för alla rektorer är att stärka det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Det är viktigt att personalen alltid är delaktiga i rektorernas fokusområden, 
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samtidigt som rektor på ett praktiskt plan behöver vara närvarande som pedagogisk ledare, till 
exempel i samband med lektionsbesök eller besök i barngrupperna. 
  
Så här går vi vidare 
 

 Det vertikala dialogerna mellan rektorer och verksamhetscheferna kommer att stärkas 
och få en viktigare roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom de vertikala 
dialogerna kan rektorerna aktivt stödjas i det pedagogiska ledarskapet. 

 
Flerspråksenheten 
 
Flerspråksenheten inom Kungälvs kommun erbjuder modersmålsundervisning för cirka 500 
elever i Kungälvs kommun samt studiehandledning på modersmål. Flerspråksenheten driver 
även Välkomsten som är en introduktionsverksamhet för nyanlända.  
 
Modersmålsundervisningen i Kungälvs kommun håller generellt god kvalitet, men flera 
utvecklingsområden finns. Lärargruppen har skiftande bakgrund och olika utbildningar. Några 
har både svensk och utländsk lärarutbildning och andra har lärarutbildning eller annan 
högskoleutbildning från sitt hemland. Det är därför särskilt viktigt att säkerställa en rättssäker 
och hög kvalitet i undervisningen. Enheten har under flera år avsatt mycket tid till 
kompetensutveckling för alla modersmålslärare och studiehandledare. 
 
Under år 2017 till 2022 har andelen elever med godkända betyg i årskurs 9 varierat mellan 
93 procent och 100 procent. År 2022 hade 100 procent av eleverna i årskurs 9 godkänt betyg i 
modersmål. Den genomsnittliga betygspoängen i ämnet modersmål är relativt jämn. Några 
modersmål som albanska, bosniska, serbiska och persiska har en högre genomsnittlig 
betygspoäng. Andra modersmål som somaliska och tigrinja har ett betydligt lägre poängsnitt. 
En förklaring är att det i dessa språkgrupper finns många elever som saknar skolbakgrund från 
sitt hemland. Betygen i modersmål har sänkts över tid. Betydligt fler elever hade betyget A i 
ämnet förut. I den analys som gjorts identifierades en så kallad betygsinflation i ämnet och för 
att undvika detta har lärarna arbetat med betyg och bedömning. Modersmålslärarna är nu mer 
rättssäkra med sin betygssättning än tidigare. 
 
Flerspråksenheten har ett strukturerat sätt att arbeta med studiehandledning på modersmålet. 
Enheten har rutiner för uppföljning, samarbete med klasslärare/ämneslärare samt planering 
med studiehandledare för att säkerställa en fungerande process. Samarbetet är välfungerande 
med de flesta skolor, men behöver stärkas på vissa skolor. 
 
Välkomsten är en introduktionsverksamhet för nyanlända där de vistas de första åtta veckorna 
i skolan. Välkomsten gör kartläggning av eleverna, erbjuder viss undervisning i svenska som 
andraspråk och andra ämnen samt erbjuder stödjande insatser och kompetensutveckling om 
nyanlända elever till skolorna. Välkomsten är en välfungerande verksamhet men har liknande 
utmaningar som skolorna, det vill säga att stärka undervisningens kvalitet ytterligare. 
Förändringar i kursplanerna kring svenska som andraspråk påverkar även det kommande året. 
  
Så här går vi vidare 

 
 Kompetensutveckling av modersmålslärare och studiehandledare i modersmål 

fortsätter, bland annat i pedagogisk planering och språkutvecklande arbetssätt. 
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13. Ämnesbetyg 

 
I denna rapport redovisas ämnesbetygen i årskurs 6, 7, 8 och 9 samt kursbetyg i 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan. Syftet är att göra jämförelser mellan 
ämnen, årskurser och skolformer. 
 
I Kungälvs kommun finns det en förhållandevis stor jämnhet mellan ämnena. Resultatet 
stämmer också väl överens med hur ämnesbetygen sätts i riket. Kungälvs kommun har i 
genomsnitt högre genomsnittlig betygspoäng än riket, men skillnaden är inte särskilt stor 
mellan Kungälv och riket för respektive ämne för årskurs 6 och 9. 
 
Det ämne som utmärker sig i grundskolan är svenska som andraspråk, med betydligt fler 
underkända betyg och en lägre genomsnittlig betygspoäng. Det är ett resultat som även gäller 
för riket och bakåt i tiden. Många elever som läser svenska som andraspråk har kommit till 
Sverige nyligen och det tar tid att behärska språket, även med studiehandledare på 
modersmålet med i klassrummet. Vissa grupper av nyanlända har också en kortare 
skolbakgrund från hemlandet.  
 
Både i Kungälvs kommun och i riket har elever relativt starka betygsresultat i svenska och 
engelska, men svagare resultat i matematik. I sina uppföljningsrapporter pekar rektorerna på 
att engelska är ett ämne där eleverna har större motivation och där det sker ett lärande utanför 
skolan. Matematik uppfattas däremot som svårare för eleverna. Även nationellt har det 
uppmärksammats att undervisningsmetoderna i matematik behöver förbättras, till exempel 
med mer problemlösning och gemensamma genomgångar. 
 
När man jämför årskurser med varandra kan man på ett övergripande plan se att meritvärdet 
är det samma i årskurs 6 som i årskurs 9, även om andelen godkända betyg i samtliga ämnen 
är något lägre i årskurs 9. Meritvärdet brukar generellt sett vara lägre i årskurs 7 och 8 än 
årskurs 6, vilket också syns på många ämnen, där ämnesbetygen förbättras betydligt i årskurs 
9 jämfört med årskurs 7 och 8. Det skulle kunna vara kopplat till elevernas att motivation ökar 
inför att slutbetygen sätts i årskurs 9, men det kan också handla om lärares bedömnings-
kompetens, i det att lärarna inte tar tillräcklig hänsyn till vilken årskurs eleven är i och vilka 
kunskaper som undervisningen gett eleverna förutsättningar att utveckla. 
 
I gymnasieskolan finns en större ojämnhet i betyg i olika kurser. Det kan självklart vara 
kopplat till lärarnas undervisning eller hur svårt ämnet är för eleverna, men är antagligen 
kopplat till vilka gymnasieprogram som kursen ingår i. På Mimers hus gymnasium går en 
blandning av elever, mestadels från Kungälv men även från andra kommuner, och 
meritvärdena och förkunskaperna från årskurs 9 varierar från elever på olika program. På 
vissa program har många elever programmet som sitt förstahandsval, medan på andra kan det 
finnas fler som har det som sitt andra- eller tredjehandsval. 
 
Även på Mimers hus gymnasium följer betygen trenden från grundskolan, med högre betyg i 
svenska och engelska, men mer varierade betyg i matematik. Matematikbetygen är ofta lägre i 
de kurser som ofta är högsta avslutande kurs på programmet. Det beror antagligen på att 
svårighetsgraden inom ämnet då är som störst. Matematik 2b och Matematik 2c är två 
exempel på sådana kurser som ofta är avslutande kurser på flera program som finns på 
Mimers hus. 
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Ämnesbetyg årskurs 6 VT22 
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Ämnesbetyg årskurs 9 VT 22 
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Kursbetyg gymnasieskolan 
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14. Nationella prov 
 
Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i gymnasieskolan samt i 
vuxenutbildningen. För grundskolan samlas statistik in för svenska, engelska och matematik. 
För gymnasiet genomförs nationella prov i samma ämnen, men enbart i den högsta kursen i 
elevens program. De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och 
betygssättning av en elevs kunskaper. I Kungälvs kommun presenteras resultaten också i 
huvudmannarapporten för att ge en kompletterande bild av elevernas kunskapsresultat.  
 
För både Kungälvs kommun och riket är resultaten på de nationella proven för 2022 generellt 
bättre i svenska och engelska, men lägre i matematik. Det är fortfarande tydligt för årskurs 9 
och de lägre kurserna i matematik i gymnasieskolan, medan det i Kungälv för årskurs 3 och 6 
numera enbart rör sig om mindre skillnader. Orsakerna till att engelska har högre resultat och 
matematik lägre är troligen de samma som lyftes fram i förra kapitlet. 
 
Jämförelser bakåt i tiden försvåras av att de nationella proven i de flesta fall inte genomfördes 
under 2020 och 2021 på grund av pandemin. Närmast resultat att jämföra 2022 års resultat 
med är 2019. I diagrammen i detta kapitel finns därför 2020 och 2021 inte med på tidsaxeln.  
När man jämför resultaten mellan 2022 och 2019 är resultaten blandade. För årskurs 3 syns en 
nedgång i svenska och en uppgång i engelska medan andelen elever som klarat båda ämnena 
är densamma. I årskurs 6 sjunker resultatet i svenska, engelska och matematik något. I årskurs 
9 stiger resultaten i engelska, sjunker i svenska och ligger på samma nivå i matematik. 
Gymnasieskolan visar på en nedgång i de lägre kurserna i matematik, men en ökning i de 
högre. I engelska ökar resultatet, medan den lägsta kursen i svenska minskar. 
 
I tabellen här nedanför finns en sammanställning av jämförelser mellan betyg och nationella 
prov. För varje ämne och årskurs kan man se om betyget blivit likadant, lägre eller högre än 
nationella provet. För gymnasieskolan gäller resultaten Engelska 5, Matematik 1 samt 
Engelska 5). Resultatet är från 2019 och innan pandemin, vilket är det senaste tillgängliga 
resultatet. I tabellen syns det att Kungälvs kommun har genomgående bättre resultat än riket 
när det gäller att sätta samma betyg som det nationella provet.  

 
  Engelska  Matematik  Svenska 

  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre 

Kungälv 
årskurs 6 

 12,5% 80% 7,5%  1,6% 83,1% 15,3%  8,1% 79,2% 12,7% 

Riket 
årskurs 6 

 17,4% 76,3% 6,2%  4,1% 74,5% 21,5%  9,9% 72,0% 18,1% 

             

  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre 

Kungälv 
årskurs 9  

 6,0% 67,8% 26,2%  2,3% 62,7% 35,0%  12,1% 80,6% 7,3% 

Riket 
årskurs 9 

 9,0% 63,5% 27,5%  1,0% 59,6% 39,3%  12,9% 74,3% 12,8% 

             

  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre  Lägre Likadant Högre 

Kungälv 
gymnasiet 

 5,8% 81,7% 12,5%  0% 55,2% 44,8%  3,8% 63,4% 32,8% 

Riket 
gymnasiet  

 11,5% 69,7% 18,8%  0,6% 52,2% 47,2%  4,0% 54,0% 42,0% 
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Nationella prov i årskurs 3 
 
Resultat för 2020 saknas eftersom de nationella proven inte rapporterades på grund av 
pandemin detta år. 
 

 
 

Nationella prov i årskurs 6 
 
Resultat för 2020 och 2021 saknas eftersom de nationella proven inte genomfördes dessa år i 
på grund av pandemin. 
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Nationella prov i årskurs 9 
 
Resultat för 2020 och 2021 saknas eftersom de nationella proven inte genomfördes dessa år 
på grund av pandemin. Resultatet för matematik för 2018 för matematik rapporterades inte 
enligt instruktion från Skolverket eftersom ett ersättningsprov användes i samband med att det 
ordinarie provets spridits nationellt. 
 

 
 

Nationella prov i gymnasieskolan 
 
Resultat för 2020 och 2021 saknas eftersom de nationella proven inte genomfördes dessa år 
på grund av pandemin. 
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Övertagande av väg 612, Tjuvkil - efter återremiss (Dnr
KS2019/1003-9)

Sammanfattning

I exploateringsavtalet för detaljplanen Tjuvkils huvud står att exploatören bekostar
ombyggnad av del av väg 612 under förutsättning att kommunen tar över väghållaransvaret
för väg 612 från Trafikverket.
Om kommunen inte tar över väghållaransvaret fortsätter vägen att vara statlig och då är
sannolikheten stor att Trafikverket inte kommer att göra några ombyggnadsåtgärder på
vägen.
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun godkänner avtalet med Trafikverket och tar
över väghållaransvaret för vägen för att få rådighet över utformning och framtida åtgärder på
och i vägen.

På kommunstyrelsens möte  2022-05-18 Kommunstyrelsen § 122/2022 Godkännande av
avtal för övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg (Dnr KS2019/1003) fattades
följande beslut:
Avtalet godkänns ej. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att
omförhandla avtalet, klargöra risker, ansvar och ekonomi i bedömning över tid.

Presidiet återremitterade ärendet till förvaltningen och förvaltningen fick i uppdrag att
förhandla bättre villkor för övertagande av aktuell väg. Förvaltningen har haft ytterligare
dialog med Trafikverket men utfallet blev detsamma som tidigare.

Juridisk bedömning

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens vilja att ta över en väg som är statlig.
Trafikverket skriver avtal om övertagande/ överlåtande av väg och beslutar i ärendet efter
samråd med Länsstyrelsen. Innan Trafikverkets beslut ska kommunen skriva på förslag till
avtal.

Förvaltningens bedömning – efter återremiss

Bakgrund:
På kommunstyrelsens möte  2022-05-18 Kommunstyrelsen § 122/2022 Godkännande av
avtal för övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg (Dnr KS2019/1003) fattades
följande beslut:
Avtalet godkänns ej. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att
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omförhandla avtalet, klargöra risker, ansvar och ekonomi i bedömning över tid.

Presidiet återremitterade ärendet till förvaltningen och förvaltningen fick i uppdrag att 
förhandla bättre villkor för övertagande av aktuell väg. Förvaltningen har haft ytterligare 
dialog med Trafikverket men utfallet blev detsamma som tidigare.

Föregående tjänsteskrivelse återges i sin helhet.

Förvaltningens bedömning
År 2016 vann detaljplanen Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 laga kraft och håller nu på att byggas 
ut med bostäder och en förskola enligt plan. Kommunen är väghållare för delar av vägarna 
inne i planområdet, inom gul ring på kartan nedan. Trafikverket är väghållare för väg 612 
som sträcker sig från väg 168, genom planområdet, och ut till hamnen i Tjuvkil. Väg 612 
kallas för Tjuvkils Hamnväg. 
I detaljplanens exploateringsavtal med tillägg står att exploatören ska bekosta ombyggnad av 
den del av väg 612 som ingår i detaljplanen, under förutsättning att kommunen tar över 
ansvaret som väghållare från Trafikverket. Ombyggnaden består i huvudsak av att rusta upp 
vägen, bygga bättre utrymme för gång- och cykel samt byta belysning. 

Figur 1: Karta över Tjuvkil. Blå linje markerar detaljplaneområdet, röd linje markerar 
väg 612. Inom gul ring finns kommunens vägar.

Om kommunen tar över väghållaransvaret för väg 612 kommer vägen att byggas om inom 
detaljplaneområdet och bekostas av exploatören. Kommunen kan då välja om, när och hur 
stor del av övrig väg som ska byggas om, förslagsvis delen mellan väg 168 och 
detaljplaneområdet i första hand. 

Om kommunen inte tar över väghållaransvaret finns risk att Trafikverket inte kommer göra 
några som helst standardhöjande åtgärder på vägen under överskådlig tid. Då får vägen 
fortsätta att vara den lilla, ganska dåliga vägen som delvis inte överensstämmer med de 
tankar och planer som kommunen har för Tjuvkil. 

Fördelar med att ta över väghållaransvar för väg 612:
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- Eftersom kommunen redan är väghållare för en annan väg i Tjuvkil så är det praktiskt 
ganska enkelt att utöka väghållaransvaret med drift i form av snöröjning mm för ytterligare 
en väg i området. Maskiner och personal ska ändå dit vid drifttillfällena. 
- Kommunen styr över hur vägen ska utformas för att uppfylla kommunens tankar om 
gestaltning för Tjuvkil och för att möta behoven från olika trafikantgrupper.

Nackdelar med att ta över väghållaransvaret för väg 612:
- Ett övertagande av vägen leder till ökade drift- och underhållskostnader.
- Eventuellt kommande problem med geoteknik eller blocknedfall i området närmast 
hamnen kommer att vara kommunens ansvar att åtgärda.
- Kommunen riskerar att få kostnader för förorenade massor i vägen vid ombyggnation.

2019 beslutade kommunfullmäktige om att kommunen skulle inleda förhandlingar med 
Trafikverket om att ta över väg 612. Sedan dess har diskussioner förts om utförande av avtal 
och förutsättningar för ett övertagande. Oavsett väghållaransvaret framöver är kommunen 
fastighetsägare för större delen av marken under vägen.

Figur 2: Grönmarkerat område visar kommunens markinnehav våren 2022.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Om kommunen tar över väg 612 kommer vägen att byggas om vilket skulle bidra till att 
uppfylla kommunfullmäktiges mål om att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen. Fler får möjlighet att säkert kunna gå och cykla istället för att köra 
bil och på så sätt bidra till ett större hållbart resande. 
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Även målet om ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation uppfylls delvis 
genom att ombyggnationen av vägen delvis kommer att bekostas av exploatören.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Om väg 612 tas över av kommunen kommer vägen att byggas om och på så sätt bidra till att 
mål 11 om Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 uppfylls. En ombyggd väg gör att 
fler kan resa hållbart med gång och cykel. Även mål 9 om Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur kan delvis uppfyllas. 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

I Trafikplan 2017 anges mål om ett ökat hållbart resande. Både andel gångresor och 
cykelresor ska öka jämfört med dagsläget. Om kommunen tar över väg 612 och bygger om 
vägen ökar möjligheten till ett ökat hållbart resande.

Det finns ingen vägledning i politiska styrdokument om kommunen vill vara väghållare för 
så många vägar som möjligt eller inte. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Om kommunen tar över väghållaransvaret för väg 612 kommer vägen att byggas om och 
detta gör att fler barn på ett säkert sätt kan ta sig till och från till exempel bussen, badet mm. 

Både kvinnor och män samt olika trafikantgrupper får god nytta av en ombyggd väg. 
Befintliga och kommande boende i Tjuvkil gynnas mest om kommunen tar över vägen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Vägövertagandet ökar arbetsbelastningen hos förvaltningen dels genom projektet, med 
genomförande av ombyggnad av vägen som måste genomföras vilket inkluderar planering, 
projektering och byggande, samt ökat drift och underhåll.

Ekonomisk bedömning

Om kommunen tar över väg 612 kommer exploatören Marfab att bekosta hela 
ombyggnationen av den del av väg 612 som ligger inom detaljplaneområdet. 

Kommunen kommer få kostnader för ombyggnad av övriga delar av väg 612 i den mån 
kommunen beslutar att det ska göras. I investeringsbudgeten finns i Trafik Gata Parks 
verksamhetsbudget 1,5 Mkr avsatta för komplettering av gång- och cykelbana mm mellan väg 
168 och fram till detaljplanens område. 

Statens Geotekniska Institut har bistått kommunen i bedömning av stabiliteten vid Tjuvkils 
huvud baserat på genomförda geotekniska utredningar. SGI konstaterar att stabiliteten i vissa 
sektioner är låg och rekommenderar att fördjupad stabilitetsutredning genomförs före 
eventuell åtgärd kan föreslås. 
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Avtal med Trafikverket som reglerar övertagandet upprättas separat. I förhandling med 
Trafikverket har summor mellan 300 000 – 500 000 kr diskuterats som iståndsättningsbidrag 
från Trafikverket för att få vägen i acceptabelt skick. Överenskommelsen landade slutligen på 
500 000 kr. 
I samband med överlämning av allmän väg till annan väghållare sker normalt iståndsättning 
av vägen. Detta innebär att vägen får ett skick motsvarande andra allmänna vägar i området. 
Beläggningsskador åtgärdas, diken och trummor rensas, linjemålning ses över och skyltar 
samt övriga väganordningar så som eventuell belysning, räcken, broar, GC mm inspekteras. 
Dock utförs inte standard-höjande åtgärder. Då iståndsättning inte är aktuellt i detta fall, 
eftersom VA skall dras genom vägkropp samt en standardhöjning planeras delvis på 
exploatörens bekostnad, skickar Trafikverket med ett iståndsättningsbidrag i stället.

Kommunen kommer att få ökade drift- och underhållskostnader i och med övertagande av 
vägen, ca 250 000 kr per år.
Kommunen riskerar att få kostnader för förorenade massor i vägen vid ombyggnation.

Förslag till beslut

1. Avtal för Kungälvs kommuns övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg 
godkänns.

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.
3. Övertagandet börjar gälla från och med att Trafikverket undertecknat avtalet.

Marcus Spovell Anders Holm
Verksamhetschef Teknik Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av
lokaliseringsalternativ (Dnr KS2013/563-97)

Sammanfattning

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och på sträckan mellan Ytterby och Kungälv är
framkomligheten i dag begränsad.
Den nya väglänken, väg 168 Ekelöv-Kareby ökar robustheten för hela trafiksystemet både
nationellt och regionalt samtidigt som den bidrar till att översiktsplanens intensioner om en
tvärförbindelse mellan E6 och Kornhall. Ny väglänk ger också möjlighet att utveckla det strategiska
utvecklingsområdet mellan E6 och väg 168 och realisera sammanlänkningsstråket Ytterby och
Kungälv.

Under samrådsperioden i september 2022 presenterades fem lokaliseringsalternativ men
Trafikverket ser att alternativen 1 och 4 är mest troliga. Trafikverket beslutar om val av slutligt
alternativ vid årsskiftet 2022/2023.
Målet och syftet med ny väglänk är bland annat förbättrad kapacitet i Kungälvsmotet och
Rollsbomotet genom att omfördela trafiken till fler trafikplatser, vilket avlastar Kungälvsmotet och
Rollsbomotet.

Förvaltningens bedömning är att samtliga alternativ gör intrång på jordbruks- och kulturlandskapet
och landskapsbilden. Kommunen anser det viktigt att minimera påverkan på landskapsbild och att
det redogörs för eventuella kompensationsåtgärder för exempelvis artskydd.

I bedömningen val av alternativ är överflyttningspotential en viktig parameter. Om en högre
avlastning av väg 168 genom Ytterby kan uppnås ger det positiva effekter som lägre belastning,
minskade bullernivåer och bättre luftmiljö på sträckan. Det innebär att kommunal exploatering i
sammanläkningstråket Ytterby och Kungälv kan fortgå.
Gällande placering av ny trafikplats bedöms att alternativ Grokareby är mest lämplig.

Den samlade bedömningen är att väg 168 Ekelöv-Kareby, lokaliseringsalternativ 4 uppfyller
merparten av de kommunala intressena.

Juridisk bedömning

Det finns inga juridiska hinder för att svara på val av lokaliseringsalternativ för väg 168 Ekelöv-
Kareby.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Väg 168 är både ett regionalt och kommunalt stråk mellan Marstrand och Kungälv och på sträckan
mellan Ytterby och Kungälv är framkomligheten i dag begränsad. Det innebär mindre god
trafiksäkerhet, mycket buller och dålig luftmiljö.
Den nya väglänken, väg 168 Ekelöv-Kareby ökar robustheten för hela trafiksystemet både
nationellt och regionalt. Samtidigt bidrar den med till översiktsplanens intensioner om en
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tvärförbindelse mellan E6 och Kornhall. Ny väglänk ger också möjlighet att utveckla det strategiska 
utvecklingsområdet mellan E6 och väg 168 och realisera sammanlänkningsstråket Ytterby och 
Kungälv. 

Den nya väglänken ger möjlighet till ett robustare transportsystem i kommunen genom ytterligare 
en länk mellan Väg 168 och E6 samt mellan E6 och väg 574. Länken förhindrar inte en eventuell 
utveckling med verksamhetsmark och bostäder utan ökar tillgängligheten. Ny trafikplats möjliggör 
för ytterligare exploatering av verksamhetsområdet mellan E6 och väg 574 samt att kommunen kan 
länka samman Ytterby och Kungälv genom att utveckla verksamheter och bostäder längs med väg 
168. Det är i linje med pågående projekt som bland annat Arenan och Åseberget. 

Historik
År 2014 tar Trafikverket fram ett ställningstagande och beslut angående val av 
lokaliseringsalternativ för väg 168, delen Ekelöv - Kareby - Grönt alternativ. 
I juni 2015 tar Västra Götalandsregionens (VGR) regionstyrelse beslut om att omfördela medel i 
regional plan från väg 168 Tjuvkil till väg 168 Ekelöv – Kareby. 
I augusti 2017 meddelar Trafikverket, efter samråd med VGR, att 2014 års beslut om val av 
lokaliseringsalternativ upphävs. 
Sommaren 2018 börjar Trafikverket studera alternativa lösningar och det framkom att gränsen för 
utredningsområdet måste utökas för att kunna utreda förutsättningar i ett större område. 

I december 2019 uteblir planerat samråd i och med att det finns ytterligare behov av utredningar. 
Framtagna utredningar utgår från alla fem lokaliseringsalternativen; Effekt- och 
konsekvensbedömningar, ny bedömning för miljökonsekvensbeskrivning och en utvärdering av 
nollalternativet (trafikanalys). I trafikanalysen konstateras det bland annat att det finns ett behov av 
en avlastning av väg 168 genom Ytterby och att E6 i södergående riktning mot Göteborg är högt 
belastad sedan år 2019.
Trafikverkets bedömning är att nollalternativet hindrar kommunen att fortsätta vidare exploatering 
och framtagning av vägplan fortsätter. 

Under 2020 gör Trafikverket en ny genomlysning av mål och syftet med ny väglänk, med ett 
förtydligande - ”Avlasta väg 168 genom Ytterby, minskade bullernivåer för de boende samt 
möjliggöra kommunal exploatering, både verksamheter och bostäder”
Dessutom gör de en bedömning om att lokaliseringsalternativ 1 och 4 är de mest troliga 
alternativen att fortsätta med (se bilaga) – nr 1 är det norra alternativet och nr 4 är det södra 
alternativet. 

Sommaren 2021 kom beslut om en avsiktsförklaring om att parterna är överens om bland annat 
verka för att genomföra en ny väg mellan väg 168 och väg 574 med en ny trafikplats på E6, norr 
om Rollsbomotet, en finansieringsfördelning mellan parterna och en grov tidplan för genomförandet 
av projektet. 

I samrådshandlingen från september 2022 finns en samlad bedömning som rekommenderar 
Trafikverket att fokusera på endast lokaliseringsalternativ 1 eller 4. Den samlade bedömningen för 
alternativen 1 och 4 är:
Alternativ 1

 Störst restidsförkortning för genomfartstrafiken.
 Gynnsam riktning för stråket E6-Marstrand.
 Behov av omfattande förstärkningsåtgärder vid passage av Bohusbanan respektive E6 och 

trafikplatsläge Kareby.
 Färre miljöintressen inom alternativet ger lägre påverkan på och miljökonsekvenser för 

intressen och värden.
 Relativt stor påverkan under byggskedet som följd av omfattande förstärkningsåtgärder.
 Hög kostnad 

Alternativ 4
 Mindre restidsförkortning för genomfartstrafiken, vilket inte kompenseras av en större 

överflyttning av trafik. 
 Ofördelaktig riktning för stråket E6-Marstrand. Litet intrång i detaljplaner.
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 Litet behov av förstärkningsåtgärder som följd av stor andel fastmark i alternativet.
 Många intressen och värden i mosaiklandskapet i alternativet. Stor påverkan på och 

konsekvenser för flertal miljöintressen. 
 Liten påverkan under byggskedet.
 Lägst kostnad. 

Innan beslut om val av alternativ görs av Trafikverket behöver kvarstående frågeställningar 
hanteras så som avvägning mellan intressen, exempelvis åker-/jordbruksmark (alternativ 1) kontra 
mosaiklandskapet (alternativ 4) och skyddade intressen såsom artskydd, biotopskydd, etcetera. 
Värdering av miljöintressen gentemot kostnad behöver också göras.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att val av lokaliseringsalternativ bör baseras på så väl kortsiktiga som 
långsiktiga konsekvenser såsom bland annat miljö, ekonomi, ny eller befintlig utveckling av 
bebyggelse och verksamheter samt boendemiljö och trafiksäkerhet. 

I ett miljöperspektiv gör alternativen stora intrång i landskapsbilden, berör jordbruksmark, och 
kultur- och naturmiljön. Det är viktigt att arbeta med gestaltningen för att påverkan på 
landskapsbilden minimeras men också för att minska intrång i jordbruks- och kulturlandskapet. 
Behov kommer högst sannolikt uppstå av kompensationsåtgärder för exempelvis artskydd. 
Projektet behöver redogöra för planerade åtgärder, för att inte hindra kommunens 
utvecklingsplaner i området. I ett övergripande perspektiv får den nya väglänken ses som en positiv 
utveckling trots de förväntade miljömässiga nackdelarna. Hälso- och klimatmässiga fördelar får 
anses överväga.

I ett trafikperspektiv ger båda alternativen en bättre robusthet för hela trafiksystemet både nationellt 
och regionalt samt förbättrad framkomlighet i Kungälvsmotet och Rollsbomotet. 
Varken trafikplats eller anslutning mot väg 574 är avgörande för val av alternativ. 
Gällande placering av ny trafikplats bedöms att alternativ Grokareby är mest lämplig. 
Däremot framkallar alternativen olika effekt vid val av anslutningspunkt mot väg 168, vilket påverkar 
bland annat överflyttningspotentialen där med avlastningen. Här skiljer sig
förvaltningens bedömning gentemot projektet gällande avlastning av genomfartstrafik på befintlig 
väg 168.

Den samlade bedömningen för väg 168 Ekelöv-Kareby baseras på de två alternativ som är mest 
troliga enligt Trafikverket, vilka är alternativ 1 och 4. Det alternativ som bäst uppfyller merparten av 
de kommunala intressena är lokaliseringsalternativ 4. 
Alternativet blir ett attraktivt val för boende i Kärna och Ytterbys västra delar och därmed kan en 
större överflyttning av trafik ske. Om en högre avlastning kan uppnås på väg 168 genom Ytterby 
ger det positiva effekter som lägre belastning, minskade bullernivåer och bättre luftmiljö på 
sträckan. Ytterligare en positiv effekt är att kommunen kan verkställa sina utvecklingsplaner med ny 
bebyggelse och verksamheter i sammanlänkningstråket exempelvis projekten Arena och 
Åseberget.
Tillsammans med satsning på Bohusbanan och övrig kollektivtrafik kan ytterligare en överflyttning 
av trafik ske från väg till tåg/ buss vilket leder till minskade utsläpp och därmed ännu bättre hälsa, 
boendemiljö och trafiksäkerhet. 

Alternativ 1
 Låg överflyttningspotential och avlastning av befintlig väg 168 genom Ytterby och förbi 

Rollsbo
 Ger mer fördel för semestertrafik, näringsliv och boende i stråket mot Marstrand  
 Möjligheter till ny verksamhetsmark.
 Sannolikt mindre omfattande kompensationsåtgärder i och med minst intrång i landskapet, 
 Undviker att jordbruks- och betesmark fragmentiseras och har minst påverkan på kultur- 

och naturmiljön. 
 Sämre geotekniska förutsättningar och därmed högre kostnad

Alternativ 4 
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 Störst överflyttningspotential och avlastning av befintlig väg 168 genom Ytterby och förbi 
Rollsbo vilket bidrar till energieffektivitet och lägre klimatpåverkan. 

 Ger fördel för trafik med Torsbyvägen ut till Kärna och Trafik från västra Ytterby. 
 Ger störst möjlighet till bättre boendemiljö i Ytterby med mindre bullerstörning och bättre 

luftmiljö
 Större möjlighet till ny verksamhetsmark i området och i sammanslänkningsstråket Ytterby-

Kungälv
 Sannolikt mer omfattande behov av kompensationsåtgärder i och med större intrång i 

landskapet 
 Det mosaikartade jordbrukslandskapet fragmentiseras i högre grad
 Bättre geotekniska förutsättningar och därmed lägre kostnad

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån kommunens strategiska mål och resultatmål är att svar på val av 
lokaliseringsalternativ i linje med 
Strategiska mål

 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
 Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen

Resultatmål
 Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
 Minskade utsläpp i luft och vattendrag
 Ökad kollektiv jobbpendling.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Bedömningen utifrån Agenda 2030 är att mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 
mål 11, Hållbara städer och samhällen berörs. 

Mål 9 avser en väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar 
ekonomisk tillväxt och utveckling. Dess undermål 9.1 utvecklar: 
Utbyggnad av tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive 
regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Mål 11 stödjer en hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av 
bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter. Dess undermål 11.A Främja positiva 
ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och 
landsbygdsområden genom att stärka den regionala utvecklingsplaneringen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunfullmäktiges strategiska mål om en ökad samordning mellan infrastruktur 
och byggnation i hela kommunen. En utveckling av både trafik- och gång- och cykelbanenätverk 
innebär en ökad tillgänglighet för de boende i området, likaså för turismnäringen. Detta skapar även 
en ökad attraktivitet att bo i de yttre delarna av kommunen.  
De styrande dokument som berör ärendet om Avsiktsförklaring projekt väg 168 Ekelöv – Kareby är: 

- Översiktsplan för Kungälvs kommun
- FÖP Ytterby
- Vision 2040
- Trafikplan 2017 Kungälvs kommun

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Projektet väg 168 Ekelöv -Kareby kommer att ske med hjälp av medfinansiering mellan parterna 
Kungälvs kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. 
När det gäller Kungälvs kommun är kommunens del skattefinansierad. Ur ett 
skattebetalarperspektiv innebär denna utveckling av väg 168 en ökad säkerhet för de som reser på 
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denna väg, både kommuninvånare och besökare, men även en ökad tillgänglighet till 
kommundelen. Detta innebär i förlängningen att fler kan lockas att bo i området därmed fler som 
betalar skatt. 
Som ovan nämnts innebär projektet där även en gång- och cykelväg för en del av sträckan ingår en 
ökad säkerhet och tillgänglighet, vilket är positivt utifrån både brukar-, näringslivs- och 
miljöperspektiv.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningens bedömning är att det är en stor ekonomisk skillnad mellan alternativen, för 
Alternativ 1, 550 miljoner kronor och Alternativ 4, 440 miljoner kronor (2020 års prisnivå). I 
projektets kostnadskalkyl inkluderas markinlösen, skyddsåtgärder, geoteknik, beläggning. Sedan 
år 2009 har kostnadskalkyl för projektet ökat med ca 300 miljoner kronor. 

I avsiktsförklaringen år 2021 beslutades följande finansiering utan GC väg:
Alternativ 1:  565 Mkr - VGR: 365 Mkr, TrV: 70 Mkr, Kungälv: 130 Mkr (Nu avsatt: 69 Mkr)
Alternativ 4:  455 Mkr - VGR: 285 Mkr, TrV: 70 Mkr, Kungälv: 100 Mkr (Nu avsatt: 69 Mkr)

I projektet ingår inte bland annat en ny gång- och cykelvägen mellan E6 och väg 168 (västerut från 
E6), cirka 2,5 kilometer. Den bedömda totalkostnaden för gång- och cykelvägen ligger på cirka 44 
mnkr (prisnivå 2020).

Bedömningen om framflyttad tidplan om ytterligare tre år innebär att kommunen behöver komma 
fram till en lösning om att få möjlighet att fullfölja pågående kommunala projekt men samtidigt få en 
garanti om att väglänken genomförs. Viktigt att beakta att varje försening genererar ökad kostnad 
plus en årlig indexreglering.

Trafikverkets tidplan för projektet är:
 Val av lokaliseringsalternativ görs av Trafikverket vid årsskiftet 2022/2023.
 Vägplanen planeras att skickas in för fastställelse under sommaren år 2024 och beräknas 

vinna laga kraft år 2026.
 Den preliminära byggstarten för projektet bedöms till år 2029 med preliminär ÖF2033 (nytt)

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun föreslår Trafikverket att prioritera lokaliseringsalternativ 4 i det vidare 
arbetet avseende väg 168 Ekelöv-Kareby.

Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef Verksamhetschef 
Samhälle och utveckling Planering och myndighet

Expedieras till: Anders Holm, Fredric Arpfjord, Trafikverket

För kännedom till: Jenny Bjönness Bergdahl

 Bilaga 1
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 144/2022

Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ (Dnr 
KS2013/563)
Sammanfattning
Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och på sträckan mellan Ytterby och Kungälv är 
framkomligheten i dag begränsad. 
Den nya väglänken, väg 168 Ekelöv-Kareby ökar robustheten för hela trafiksystemet både 
nationellt och regionalt samtidigt som den bidrar till att översiktsplanens intensioner om en 
tvärförbindelse mellan E6 och Kornhall. Ny väglänk ger också möjlighet att utveckla det 
strategiska utvecklingsområdet mellan E6 och väg 168 och realisera sammanlänkningsstråket 
Ytterby och Kungälv. 

Under samrådsperioden i september 2022 presenterades fem lokaliseringsalternativ men 
Trafikverket ser att alternativen 1 och 4 är mest troliga. Trafikverket beslutar om val av 
slutligt alternativ vid årsskiftet 2022/2023. 
Målet och syftet med ny väglänk är bland annat förbättrad kapacitet i Kungälvsmotet och 
Rollsbomotet genom att omfördela trafiken till fler trafikplatser, vilket avlastar 
Kungälvsmotet och Rollsbomotet.
 
Förvaltningens bedömning är att samtliga alternativ gör intrång på jordbruks- och 
kulturlandskapet och landskapsbilden. Kommunen anser det viktigt att minimera påverkan 
på landskapsbild och att det redogörs för eventuella kompensationsåtgärder för exempelvis 
artskydd.

I bedömningen val av alternativ är överflyttningspotential en viktig parameter. Om en högre 
avlastning av väg 168 genom Ytterby kan uppnås ger det positiva effekter som lägre 
belastning, minskade bullernivåer och bättre luftmiljö på sträckan. Det innebär att 
kommunal exploatering i sammanläkningstråket Ytterby och Kungälv kan fortgå. 
Gällande placering av ny trafikplats bedöms att alternativ Grokareby är mest lämplig. 

Den samlade bedömningen är att väg 168 Ekelöv-Kareby, lokaliseringsalternativ 4 uppfyller 
merparten av de kommunala intressena.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ

Yrkande:
Ove Wiktorsson (C): Alternativ 1 prioriteras av Trafikverket i det vidare arbetet
Mats Frisell (S): Ärendet antecknas tills beslut i kommunstyrelsen

Utskottet ajournerar sig mellan 11:10-11:15

Proposition
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun föreslår Trafikverket att prioritera lokaliseringsalternativ 1 i det 
vidare arbetet avseende väg 168 Ekelöv-Kareby.

__________

Expedieras till: Anders Holm, Fredric Arpfjord, Trafikverket

För kännedom till: Jenny Bjönness Bergdahl
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 144/2022

Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ (Dnr 
KS2013/563)
Sammanfattning
Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och på sträckan mellan Ytterby och Kungälv är 
framkomligheten i dag begränsad. 
Den nya väglänken, väg 168 Ekelöv-Kareby ökar robustheten för hela trafiksystemet både 
nationellt och regionalt samtidigt som den bidrar till att översiktsplanens intensioner om en 
tvärförbindelse mellan E6 och Kornhall. Ny väglänk ger också möjlighet att utveckla det 
strategiska utvecklingsområdet mellan E6 och väg 168 och realisera sammanlänkningsstråket 
Ytterby och Kungälv. 

Under samrådsperioden i september 2022 presenterades fem lokaliseringsalternativ men 
Trafikverket ser att alternativen 1 och 4 är mest troliga. Trafikverket beslutar om val av 
slutligt alternativ vid årsskiftet 2022/2023. 
Målet och syftet med ny väglänk är bland annat förbättrad kapacitet i Kungälvsmotet och 
Rollsbomotet genom att omfördela trafiken till fler trafikplatser, vilket avlastar 
Kungälvsmotet och Rollsbomotet.
 
Förvaltningens bedömning är att samtliga alternativ gör intrång på jordbruks- och 
kulturlandskapet och landskapsbilden. Kommunen anser det viktigt att minimera påverkan 
på landskapsbild och att det redogörs för eventuella kompensationsåtgärder för exempelvis 
artskydd.

I bedömningen val av alternativ är överflyttningspotential en viktig parameter. Om en högre 
avlastning av väg 168 genom Ytterby kan uppnås ger det positiva effekter som lägre 
belastning, minskade bullernivåer och bättre luftmiljö på sträckan. Det innebär att 
kommunal exploatering i sammanläkningstråket Ytterby och Kungälv kan fortgå. 
Gällande placering av ny trafikplats bedöms att alternativ Grokareby är mest lämplig. 

Den samlade bedömningen är att väg 168 Ekelöv-Kareby, lokaliseringsalternativ 4 uppfyller 
merparten av de kommunala intressena.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ

Yrkande:
Ove Wiktorsson (C): Alternativ 1 prioriteras av Trafikverket i det vidare arbetet
Mats Frisell (S): Ärendet antecknas tills beslut i kommunstyrelsen

Utskottet ajournerar sig mellan 11:10-11:15

Proposition
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun föreslår Trafikverket att prioritera lokaliseringsalternativ 1 i det 
vidare arbetet avseende väg 168 Ekelöv-Kareby.

__________

Expedieras till: Anders Holm, Fredric Arpfjord, Trafikverket

För kännedom till: Jenny Bjönness Bergdahl
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Förslag till Beslut - svar till föreläggande i mål nr P4853-22,
KS2014-987 (Dnr KS2014/987-110)

Sammanfattning

Till kommunen har inkommit överklagande för Detaljplanen Halltorp 2:4, Kode. Vänersborgs
tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har inkommit med ett föreläggande att kommunen ska tala om
ifall kommunen går med på eller motsätter sig överklagandet. Om kommunen motsätter sig. Så ska
kommunen förklara varför.

De överklagande är av övertygelsen om att dagvattenhanteringen inte är tillräcklig i aktuell
detaljplan. Detaljplanen ger möjlighet för fem tomter på vad som idag är naturmark, i tätorten Kode i
villaområdet Halltorp. Kommunen menar på att detaljplanen har det som krävs och mer där till för
att dagvattenhanteringen ska klaras av. Exploatören har dessutom ytterligare förslag på hur
dagvatten kan fördröjas inom detaljplanen.

Kommunen motsätter sig ändring av den överklagande detaljplanen.

Juridisk bedömning

Inkomna överklaganden av beslut om antagande av Detaljplan för bostäder Halltorp 2:4.
Plan- och bygglag (2010:900) kap. 13 1§.

Samtliga överklaganden nedan, är inkomna till kommunen och är överlämnade med en
rättidsprövning utförd av huvudregistrator. 2022-11-22 är dessa överlämnade till Mark- och
miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Samtliga relevanta planhandlingar översänds separat till
mark- och miljödomstolen.

Från Ingrid Struz och Roger Struz har det per post den 17 november 2022 inkommit ett
överklagande av kommunstyrelse i Kungälvs kommuns beslut den 19 oktober 2022 (§
259/2022).

Från Roland Larsson, Anita Josefsson, Ingrid Struz, Stefan Larsson, Jerker Larsson och
Urban Larsson genom fullmaktstagare Roland Struz har det per post den 17 november 2022
inkommit ett överklagande av kommunstyrelse i Kungälvs kommuns beslut den 19 oktober
2022 (§ 259/2022).

Från Henrik Larsson och Ulrika Larsson har det per post den 17 november 2022 inkommit
ett överklagande av kommunstyrelse i Kungälvs kommuns beslut den 19 oktober 2022 (§
259/2022).

Från Halltorps Samfällighetsförening i Kungälvs kommun, genom Henrik Larsson, Kenneth
Fredriksson och Pelle Björkman, har det per post den 16 november 2022 inkommit ett
överklagande av kommunstyrelse i Kungälvs kommuns beslut den 19 oktober 2022 (§
259/2022).
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Detaljplanen är privat initierad och ansökan inkom 2014. Plankostnadsavtal tecknades 2017 och 
arbetet med detaljplanen har pågått fram till att den antogs 19 oktober 2022. 
(Sammanträdesprotokoll 2022-10-19 §259/2022) 

Detaljplan Halltorp del av 2:4 möjliggör för fem tomter för friliggande en- och två bostadshus. 
Området utgörs idag av naturmark, i tätorten Kode i villaområdet Halltorp. Området ligger utanför 
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.

Aktuella överklaganden berör dagvattenhantering, överklaganden har en oro att aktuell detaljplan 
inte belyser dagvatten tillräckligt. 

Nedan förklaras det som detaljplanen har för åtaganden gällande dagvatten, framtida 
klimatförändringars ökade nederbörd och skyfall. 

Kommunen anser att aktuell detaljplan har det som krävs gällande dagvattenhantering, för att 
skapa komplettering av bostadstomter i bostadskvarteret Halltorp i tätorten Kode, Kungälvs 
kommun.

I fördjupad översiktsplan för Kode finns riktlinjer i hur dagvatten ska hanteras. "Kommunen ska 
aktivt arbeta med att reducera andelen hårdgjorda ytor, det vill säga anlägga så lite asfalt och 
stenstätting som möjligt, så att mängden dagvatten som behöver omhändertas minskas". Riktlinjer 
påtalar vikten av att "…möjliggöra för lokal fördröjning av dagvatten…" och "…dagvattnet ska i så 
stor utsträckning som möjligt avledas i öppna diken, dammar eller våtmarker".  

Kungälvs kommun har en dagvattenstrategi och dagvattenplan som är uppdelade i tre delar; 
dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och åtgärdsförslag. Kommunen ställer i dessa dokumentkrav 
på fördröjning utifrån nedströms systems kapacitet och mottagande recipients känslighet. ”Det ska 
vara en trög, ytlig avledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan. Detta gäller 
både vid exploatering och vid anpassning av befintliga områden”. 

Till detaljplanen är en dagvattenutredning framtagen. Denna utredning har redogjort för 
förutsättningar vilka förutsättningar aktuellt område har. Utredningen har tagit hänsyn till framtida 
klimatförändringar och ökade nederbördsmängder i enlighet med "Svenskt Vatten P110's" 
rekommendationer. De framtida flödena beräknas med en klimatfaktor på 25%. 

I aktuell detaljplan har kommunen säkerställt att det kommer krävas av respektive tomt-
/fastighetsägare att ta hand om dagvatten i förhållande till hur mycket hårdgjord yta som 
fastighetsägaren anordnar. Per 100 kvadratmeter hårdgjord yta ska en volym av 3 kubikmeter 
dagvatten kunna tas omhand. Detta innebär att en fördröjning av 30 mm regn på fastighetens 
anslutna hårdgjorda yta ska fördröjas. Det är framtaget av dagvattenutredning och säkerställs i 
plankarta. Den tekniska lösningen för hur dagvattnet ska tas omhand är upp till varje 
fastighetsägare att föreslå för att uppnå planbestämmelsen.

Detaljplanen föreslår en öppen dagvattenhantering inom planområdet, så kallad "trög" avrinning. 
Diken ska i tomtgräns upprättas för att inte forsla vidare dagvatten till nedströms områden utan att 
fördröjas. PBL kap 4, § 10. Dessa diken har plats i plankartan i och med att marken är "prickmark", 
ingen byggnad får placeras där och dikena kan sektioneras upp för ytterligare fördröjning. 

Illustrationskartan har pilar som redogör hur marken lutar. Gällande skyfall (regn som kommer mer 
sällan, men under kort period) så ska marken, fortsatt, ha den lutning att östra delen av 
planområdet leder skyfallet åt väst. Medan resterande del av detaljplanen har en lutning mot 
nordöst. I denna del av detaljplanen finns en yta reserverad för att ta hand om skyfall, så att inte 
nedströms områden ska bli påverkat av hastigt nedkommande regn. Området är 84 kvm stort och 
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är utpekat som ett "fördröjningsmagasin", översvämningsbar yta, och är reglerat med en volym i 
detaljplanen. Denna yta, som är avsatt för att kunna översvämmas, är enligt dagvattenutredningen 
"extra fördröjning av dagvatten" dit diken leder dagvatten till. Vid skyfall minskas flödestopparna 
och fungerar som en extra kontrollerad fördröjningsvolym.

 
Kommunens ställningstagande;

Detaljplanen kräver att dagvatten tas omhand, beroende av hur mycket hårdgjord yta som 
upprättas. Det finns avsatt yta för trög avledning i form av diken, diken som kan göras 
större/bredare än vad uträknad volym föreslår samt att en extra fördröjningsyta finns tillgänglig. 
Detta gör att Kommunen anser att detaljplanen har det som krävs för att dagvatten ska tas omhand. 
Dagvattenutredningen påtalar däremot att befintlig ledning, som finns ut från bostadsområdet 
Halltorp, har en dagvattenledning som är överbelastad och befintligt flöde överskrider kapaciteten. 
Ledningen och marken där ledningen ligger är privat och sköts av samfällighetsförening som aktuell 
detaljplan komma skall bli en del av. Ny exploatering bedöms inte av dagvattenutredare eller 
kommunen att påverka utomplan i och med att väl tilltagen fördröjning kan ske inom planområdet. 

 
Exploateringsavtal finns mellan kommun och exploatör för att aktuell detaljplan ska komma att 
byggas ut enligt kommunens dagvattenplan samt dagvattenpolicy. Blivande 
gemensamhetsanläggning alternativt väghållare ansvarar för skötsel av diken och fördröjningsyta. 
Kostnader för åtgärder på befintligt dagvattensystem utanför detaljplan får regleras i avtal mellan 
fastighetsägare emellan med hjälp av lantmäteriförrättning. Exploatören har utöver det som 
detaljplanen föreslår, föreslagit att anordna fördröjningsmagasin i den tillkommande infartsvägen. 

Sammanfattningsvis anser kommunen att detaljplanen är utformad för att ta höjd för 
dagvattenhantering och kommande framtida klimatförändringars ökade nederbörd och skyfall. 

Överklagandena bör därför avslås.

Referens till dagvattenutredning;
Dagvattenutredning Halltorp detaljplan, Kungälvs kommun, uppdragsnummer 4085-2101, 2022-03-
15. Uppdragsansvarig; Erik Carlsson 070-6932660. Erik.carlsson@markera.se 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål ” En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen”. Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap
skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel”.
Samt Kommunfullmäktiges strategiska mål ” Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som
vill reducera klimatutsläppen”. Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet

”Ökad kollektiv jobbpendling” i och med närhet till tågförbindelse i Kode. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Utifrån Kodes infrastruktur möjlighet med närhet till tågförbindelse och tätortsnära service bidrar det
till hållbara städer och samhällen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Planförslaget överensstämmer med Kungälvs kommuns gällande översiktsplan 2010 (antagen av
kommunfullmäktige 2012-01-19). Planområdet ingår i tätortsområdet för serviceorten Kode. Den
östra delen av aktuellt planområde ingår i ett större område som anges vara eventuellt möjligt att
förtäta med nya bostäder och/eller där omvandling av fritidshus till permanentbostäder möjligen kan
ske.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen är privat initiativ för att utöka byggrätter för bostäder.
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Planförslaget möjliggöra för medborgare att bosätta sig i Kode tätort med närhet till tätortsservice,
skola och kollektivtrafik. 
Boendemöjlighet med närhet till natur och skola ger bra förutsättningar för barn.
Hur påverkas brukarnyttan för den enskilde i verksamheten - belys både för- och nackdelar. Beskriv 
särskilt hur man arbetar för att eliminera nackdelarna. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ur ett medarbetarperspektiv ger beslutet möjlighet och tid att påbörja arbete med ny detaljplan eller
andra arbetsuppgifter.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen emotsätter sig ändring av den överklagande detaljplanen.
- Kommundirektören och förvaltningen får i uppdrag att svara Mark- och miljödomstolen enligt 

denna tjänsteskrivelse.

Fredric Arpfjord Anders Holm 
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling
Kristina Stenström, Handläggare, Plan/Samhälle och utveckling
Ida Brogren, Enhetscef Plan, Plan/Samhälle och utveckling
Margaretha Olsson, Mark- o Exploateringsing., Kart & mark/Samhälle och utveckling
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Hamngatan 6 måndag–fredag Box 1070 mmd.vanersborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 462 28 Vänersborg Webbplats 

0521-27 02 00 www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 
 

 Kungälvs kommun 
442 81 Kungälv 
 

 
 

 
Parter: Halltorps Samfällighetsförening i Kungälvs kommun m.fl. ./. Kungälvs kommun 
Målet gäller: överklagande av Kungälvs kommuns beslut 2022-10-19, ärendenr. 
KS2014/987, angående antagande av detaljplan för bostäder på del av Halltorp 2:4 i 
Kungälvs akommun 
 

 
Domstolen handlägger ovanstående mål. De handlingar som inlett målet finns bifogade. 

Svara i målet 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i handlingarna. Om ni motsätter er – förklara varför. 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Om ni begär förhör med vittnen ska 
ni lämna deras namn samt adress, e-post och telefon. 
 
 

Svara i tid 

Domstolen måste ha ert svar senast den 16 december 2022. Om ni inte svarar kan målet 
ändå komma att avgöras. 

När ni skickar in svaret 

Uppge ert namn, målnummer P 4853-22 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna 
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingar till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss via e-post mmd.vanersborg@dom.se eller per telefon 0521- 27 
03 06. 
 
 
Valentina Juric 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1, 3, 5, 7 
 



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål P 4853-22 

 
 
 

Dok.Id 589891 Sida 2 (av 2) 
 

 
 



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
R4 
 
INKOM: 2022-11-22 
MÅLNR: P 4853-22 
AKTBIL: 1



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
R4 
 
INKOM: 2022-11-22 
MÅLNR: P 4853-22 
AKTBIL: 3



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
R4 
 
INKOM: 2022-11-22 
MÅLNR: P 4853-22 
AKTBIL: 5



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
R4 
 
INKOM: 2022-11-22 
MÅLNR: P 4853-22 
AKTBIL: 7



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf



217/22  Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) - KS2014/987-110 Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av detaljplan) : Brev från Vänersborgs tingsrätt i P 4853-22.msg

From:                                 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Sent:                                  Thu, 24 Nov 2022 12:09:25 +0100
To:                                      Registrator
Subject:                             Brev från Vänersborgs tingsrätt i P 4853-22
Attachments:                   Vänersborgs TR P 4853-22 Aktbil 10.pdf
Categories:                       Mörkrosa;My

Bifogat detta e-postmeddelande finns dokument med viktig information från en domstol eller en nämnd 
inom Sveriges Domstolar. 
 
Vad behöver jag göra?
Läs bifogade dokument så snart som möjligt. Där står vad du ska göra och om du ska göra det senast ett 
visst datum.
 
I vissa dokument kan du bli uppmanad att bekräfta att du tagit emot dem. I så fall finns det också 
anvisningar för hur du kan göra detta. Det är viktigt att snarast kontrollera ifall du ska bekräfta 
mottagandet.
 
Personuppgifter
Du kan läsa om vår behandling av personuppgifter och om dina rättigheter på 
www.domstol.se/personuppgifter.
 
Har du frågor?
Kontakta aktuell domstol eller nämnd - kontaktuppgifter finns på www.domstol.se/vanersborgs-
tingsratt/ och i bifogade dokument. Du kan också svara på detta e-postmeddelande. Ange alltid 
målnummer vid kontakt.
 
Målnummer: P 4853-22
Dokument: Föreläggande MMD, Aktbilaga 10, DokId 589891
 
Vänliga hälsningar 

Sveriges Domstolar 
www.domstol.se 

  
 
 
Attached to this e-mail, you will find one or more documents containing important information from a 
court or board that forms part of the Swedish Court System.
 
What do I need to do?
Please read these documents as soon as possible. Within the documents you will find instructions 
regarding what actions you are required to take and by what date. In certain cases, you are required to 
actively confirm that you have received the documents. If confirmation is required, please follow the 
instructions given. It is important that you check as soon as possible whether a confirmation is required.
 
Your personal data
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For more information regarding the processing of your personal data please visit our website 
www.domstol.se/personuppgifter.
 
Do you have any questions or need more information?
Please feel free to contact the court or the board directly. Contact information may be found at 
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/, or within the documents attached to this e-mail. It is also 
possible to reply to this e-mail.
 
When contacting the court or board, please state the case number.
 
Case number: P 4853-22
Document: Föreläggande MMD, Aktbilaga 10, DokId 589891
 
Kind regards
The Swedish Court System 
www.domstol.se 
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Postadress: Kommunen, 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: 2022-12-05

Handläggarens namn
Frida Anderberg

2022-11-11

Markanvisningsavtal avseende dpl för handel på del av Gärdet
1:1. (Dnr KS2022/2283-1)

Sammanfattning

Biltema Real Estate Sweden AB org.nr. 556297-3338 (nedan kallad bolaget) har inkommit med
ansökan om planbesked för handel inom del av Gärdet 1:1. Positivt planbesked erhölls genom
beslut i Kommunstyrelsen 2022-04-27 (§106/2022). Handläggningen av detaljplanearbetet har
ännu inte påbörjats.

En förutsättning för att bolaget ska kunna driva detta projekt på markområdet, som ägs av
Kommunen, är att bolaget markanvisas området genom en direktanvisning. Ett förslag på
markanvisningsavtal har tagits fram mellan bolaget och kommunen. Markanvisningen ger bolaget
ensamrätt att under 24 månader förhandla med kommunen om överlåtelse av markområdet.
Markanvisningsavtalet kommer i samband med antagande av detaljplanen, om parterna kommer
överens om det, att ersättas av ett marköverlåtelseavtal. Värdering och prissättning kommer att
göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal

Markanvisningen ger en intäkt i form av 500 000 kr som bolaget erlägger för denna markanvisning.

Förslag till beslut

1. Upprättat markanvisningsavtal med Biltema Real Estate Sweden AB godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna

upprättat markanvisningsavtal.

Juridisk bedömning

Markanvisningsavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum, däribland Lag (2014:899)
om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm vid försäljning av kommunal
mark och kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler ska samtidigt
säkerställa att kommunen inte ska sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset.
Markanvisningen innebär ingen försäljning utan en ensamrätt för exploatören att förhandla med
kommunen om ett kommande markköp. Värdering och prissättning kommer att göras inför
tecknande av kommande marköverlåtelseavtal.

Avtalets innehåll har stämts av med kommunens kommunjurister.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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Bolaget har inkommit med ansökan om planbesked för handel inom del av Gärdet 1:1. Positivt 
planbesked erhölls genom beslut i Kommunstyrelsen 2022-04-27 (§106/2022). Handläggningen av 
detaljplanearbetet har ännu inte påbörjats. 

Markanvisningsavtal
En förutsättning för att bolaget ska kunna driva detta projekt på markområdet, som ägs av 
kommunen, är att bolaget markanvisas området genom en direktanvisning. Utifrån det har ett 
förslag på markanvisningsavtal tagits fram mellan bolaget och kommunen. Med markanvisning 
avses en överenskommelse mellan kommunen och bolaget som ger bolaget ensamrätt att under 24 
månader, samt under i avtalet givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse av 
markområdet, cirka 3,2 ha, för bebyggande. Markanvisningsavtalet kommer i samband med 
antagande av detaljplanen, om parterna kommer överens om det, att ersättas av ett 
marköverlåtelseavtal. 

Orienteringsbild över berört område.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att föreslagen direktanvisning samt tecknande av föreslaget 
markanvisningsavtal är lämpligt för att tydliggöra ramarna för de förutsättningar som kommer att 
gälla för detaljplaneläggningen och de kommande avtal som reglerar efterföljande genomförande 
av detaljplanen. 

En direktanvisning till Bolaget möjliggör ett tillskott till befintlig handel samt bidrar till arbetstillfällen i 
kommunen. 

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål
Detta föreslagna markanvisningsavtal kommer att följas av en detaljplaneprocess som bidrar till 
uppfyllnad av kommunala mål. 

Kommunstyrelsens resultatmål (Budgetdirektiv 2023)
9. Förbättrat näringslivsklimat 
Markanvisningsavtalet med Bolaget öppnar upp för kommande arbetslivstillfällen i kommunen. 
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Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål nr 6: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Genom byggnation inom berört område utnyttjas befintlig utbyggd infrastruktur i direkt anslutning till 
berört markområde. Närhet till E6:an underlättar transporter. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Under kommande detaljplanearbete kommer förutsättningar som kan kopplas till Agenda 2030 att 
hanteras. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen har tagit fram berört markanvisningsavtal utifrån kommunens styrdokument ”Riktlinjer 
för markanvisning och exploateringsavtal och medfinansieringsersättning”, KS2019/0931.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kommande markförsäljningar leder till exploateringsintäkter som bidrar till kommunens rambudget 
och framtida utveckling. 

En markanvisning ger bolaget en ensamrätt att, under 24 månader, förhandla med kommunen om 
köp av berört markområde. Detta får till följd att andra näringsverksamheter under denna tidsperiod 
inte får möjlighet att föra diskussioner med kommunen om etablering på aktuell plats. 

En markanvisning är tänkt att följas av en kommande markförsäljning till bolaget, vilket då är 
positivt ur ett näringslivsperspektiv då nytt företag etableras och nya arbetstillfällen skapas.
Då infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett 
skattebetalarperspektiv, då inga större investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att
behövas.

Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik bedöms inte relevant i detta ärende.

Ekonomisk bedömning
Markanvisningen ger en intäkt i form av 500 000 kr som bolaget erlägger för denna markanvisning. 
Intäkten kommer att dras av från köpeskillingen vid en kommande markförsäljning. Avbryts 
markanvisningen återbetalas inte beloppet, utan tillfaller kommunen. 

Markanvisningen i sig ger inga övriga ekonomiska konsekvenser. Avtalet sätter ramarna för 
kommande förhandlingar avseende kostnader och intäkter som kommer att hanteras med bolaget 
under detaljplaneläggning och kommande marköverlåtelseavtal.

Förslag till beslut
1.Upprättat markanvisningsavtal med Biltema Real Estate Sweden AB godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
upprättat markanvisningsavtal.

Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet



218/22 Markanvisningsavtal avseende dpl för handel på del av Gärdet 1:1. - KS2022/2283-1 Markanvisningsavtal avseende detaljplan för handel på del av Gärdet 1:1. : Markanvisningsavtal avseende detaljplan för handel på del av Gärdet 1:1.

4 (4)

Expedieras till:   Biltema Real Estate Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 3TR, 254 66 
HELSINGBORG

För kännedom till: Frida Anderberg – Enheten Kart och Mark
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet
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sid 1 (s)
Dia rien u m m er : KS2O22 / 2283

Mellan Biltema Real Estate Sweden AB, org.nr: 556297-3338, Garnisonsgatan 26, 3 TR,254 66
Helsingborg, nedan kallad Exploatören, och Kungälvs Kommun, org.nr 2I2OOO-137!,442 81 Kungälv,
nedan kallad Kommunen, gemensamt kallade Parterna, träffas härmed följande

MARKANVISN INGSAVTAL
(nedan kallat avtalet)

Avseende område av Gärdet 1:1- i Kungälvs kommun

Till avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga 1: Karta över markanvisat område

A. BAKGRUND OCH FORUTSATTNINGAR

A1. Bakgrund och syfte
Exploatören har erhållit positivt planbesked genom beslut av Kungälvs kommuns kommunstyrelse
2022-04-27 5 tO6/2022. Exploatören avser att inom området uppföra ett varuhus.

Detta Markanvisningsavtal reglerar villkoren för markanvisning till Exploatören för det markområde
som planläggning ska prövas inom. Ett marköverlåtelseavtal, som är mer detaljerat och reglerar
överlåtelse och genomförande, kommer att tecknas innan detaljplanen antas.

A2. Område och förutsättningar
Det markområde som omfattas av detta markanvisningsavtal utgörs av del av Gärdet 1:1 i Kungälvs,
se markerat område på bilaga 1. Markanvisningsområdet kallas nedan Området.

Detta avtal omfattar också sådana åtgärder utanför Området som föranleds av Exploatörens
byggnation.

B. DETAUPLAN

B1-. Beskrivning

För Exploatörens planerade verksamhet inom Området behöver en ny detaljplan tas fram som
möjliggör för byggnation på platsen.

82. Plankostnad

82.2. Plankostnad för Exploatören

Faktiska plankostnader för framtagande av detaljplan för Området bekostas i sin helhet av
Exploatören.

83. Plan- och bygglovsavgift
När Exploatören har erlagt köpeskillingen enligt kommande marköverlåtelseavtal ska Exploatören
inte betala planavgift isamband med bygglovför byggnation inom berörd kommande detaljplan.
Exploatören betalar däremot bygglovsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande taxa.

1

Sign,/,w w
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C. MARKANVISNING

Cl-, Markanvisning
Kommunen markanvisar härmed Området till Exploatören som därmed ges en exklusiv rätt under en
tid av två år från detta avtals undertecknande att tillsammans med kommunen arbeta fram en
detaljplan och får möjlighet att ensam förhandla med Kommunen om att teckna kommande
marköverlåtelseavtal samt därefter bli ägare och exploatör till Området.

För denna rättighet ska Exploatören betala ett engångsbelopp om 500 000 kr till Kommunen.
Kommunen behåller hela beloppet om markanvisningen inte resulterar i ett tecknat
marköverlåtelseavtal. Om markanvisningen fullföljs genom tecknat marköverlåtelseavtal ska avgiften
avräknas köpeskil lingen.

Kommunen skickar faktura på 500 000 kr efter att båda parter har undertecknat detta avtal.

D. KÖPEVILLKoR I KoMMANDE MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

D1. Köpeskilling

Köpeskillingen sätts i samband med tecknade av kommande marköverlåtelseavtal. Köpeskillingen ska
baseras på marknadsvärde, utifrån en värdering gjord i anslutning till tecknande av
marköverlåtelseavtalet. Värderingen ska göras av oberoende auktoriserad värderingsperson.

D2. Tillträde under markanvisningen
Exploatören har rätt att efter överenskommelse med Kommunen genomföra erforderliga
undersökningar inom Området innan tillträdesdagen. Om exploateringen inte fullföljes förbinder sig
Exploatören att återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

D3. Avräkning
Kommunen svarar för skatter, räntor och andra utgifter samt inkomster för Området till den del de
belöper på tiden före Tillträdesdagen. Exploatören svarar för sådana kostnader och inkomster från
och med formell tillträdesdag, efter genomförd avstyckning.

D4. Gatukostnader
Kostnader för utbyggnad av allmän platsmark, s.k. gatukostnader, ska i sin helhet betalas av
Exploatören.

E. FASTIGHETSBILDNING

El-. La ntmäteriförrättning
Det krävs en avstyckning, genom lantmäteriförrättning, för att bilda en fastighet som utgörs av all
kommande kvartersmark inom Området. Kommunen ansöker om denna lantmäteriförrättning.
Kostnader för denna fastighetsbildning samt eventuella övriga nödvändiga
fastighetsbildningsåtgärder beta las av Exploatören.

F. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

F1. Allmän platsmark

Kommunen kommer att vara huvudman för allmän platsmark inom detaljplanen under förutsättning
att detaljplanen kommer att innehålla allmän platsmark. Kommunen kommer att bygga ut alla
kommunala anläggningar inom allmän platsmark. Exploatören står för kostnaden.

F2. VA-anläggningar
Enligt punkt H1 i detta avtal.
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F3. Parkering

Parkeringsbehovet ska lösas i sin helhet inom Området.

F4. Omläggning av gång- och cykelväg och bilväg
Befintlig gång- och cykelväg samt mindre bilväg, som går igenom Området, kommer att behöva
läggas om i en ny sträckning. Framtagande av ny sträckning ska tas fram i planarbetet. Exploatören
står för kostnaden.

G. HUSBYGGNATION

G1. Husbyggnation
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmark i Området

G2. Tidplan

Tidplan enligt punkt JL i detta avtal.

H. TEKNISK FÖRSÖRJNING

H1. VA-anslutning
Exploatören ska ansluta till kommunalt vatten och spillvatten i det av Kommunen anvisade läget
Eventuell anslutning till kommunalt dagvattennät får utredas i planarbetet.

H2. Betalning av anslutningsavgift för vatten, dagvatten och avlopp
Anslutningsavgift för vatten, dagvatten och avlopp sker enligt vid varje debiteringstillfälle gällande
taxa.

H3. Dagvatten

Exploatören ansvarar för dagvattenhanteringen inom Området, vilken ska ske enligt Kommunens
gällande dagvattenpolicy vid tidpunkten för åtgärden.

H4. Värme

Området bör ges möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften betalas i

förekommande fall av Exploatören efter överenskommelse med Kungälv EnergiAB. Exploatören har
rätt att använda sig av annan alternativ uppvärmningsteknik.

H5. El och fiber
Området kommer att anslutas tillelnätet som ägs av Kungälv EnergiAB och som kommer att byggas
ut till Området. Anslutningsavgifter betalas av Exploatören efter överenskommelse med Kungälv
EnergiAB.

Området ska ges möjlighet att ansluta till fibernätet. Anslutningsavgifter betalas av Exploatören efter
överenskommelse med berörd leverantör.

H6. Avfallshantering
Avfallshantering ska ske i enlighet med vid var tid gällande renhållningsordning i Kungälvs kommun.

I. GENOMFÖRANDE
11. Tidplan

Färdigställande av byggnation m.m. kommer närmare att regleras i kommande köpe- och
genomföra ndeavtal.
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12. Organisation för genomförande
Parterna är överens om att processen med framtagande av detaljplan och efterföljande
genomförande av exploateringen ska ske genom samverkan och samarbete. Parterna ska löpande
hålla varandra informerade om vad som händer i projektet.

Exploatören ska tillsätta de resurser som erfordras för att delta i samordningen och samarbetet.

13. Markförhållanden
Grundförhållanden, eventuella fornlämningar mm inom Området utreds i planarbetet.

Eventuell förekomst av markföroreningar utreds under planarbetet. Vid förekomst av
markföroreningar genomförs och bekostas sanering inklusive bortforsling av Exploatören.

Kommunen informerar om att det i marken inom Kungälvs kommun kan finnas naturlig förekomst av
exempelvis arsenik och kobolt, så kallade bakgrundshalter. Detta är inte att se som förorening.
Hantering av massor innehållande detta bekostas eller hanteras inte av Kungälvs kommun.

J. ÖVnrcr
J1. Överlåtelse av markanvisningsavtal
Exploatören får inte överlåta detta markanvisningsavtal utan Kommunens skriftliga godkännande.

J2. Tvist

Tvist med anledning av detta markanvisningsavtal ska avgöras i allmän domstol.

J3. Markanvisningsavtalets giltighet
Detta markanvisningsavtal är till alla delar giltigt under förutsättning att det:

1,. undertecknas av behörig firmatecknare hos Exploatören.
2. godkänns av kommunstyrelsen genom beslut som därefter vinner laga kraft.
3. undertecknas av behörig firmatecknare hos Kommunen.

Om detta markanvisningsavtal inte skulle bli giltigt skall överläggningar upptas mellan parterna
beträffa nd e projektets fortsatta ha nd läggn ing.

Om detta avtal inte blir giltigt står Kommunen och Exploatören för sina respektive kostnader och har
ingen rätt till ersättningsanspråk.

När detta avtal blivit giltigt enligt denna punkt gäller det under 2 års tid eller till den tidigare tidpunkt
när marköverlåtelseavtalet har tecknats mellan parterna och ersatt detta markanvisningsavtal, om
parterna inte kommer överens om annat.
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Kommunstyrelsens ordf.
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Haleh Lindqvist
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 146/2022

Markanvisningsavtal avseende detaljplan för handel på del av Gärdet 1:1. 
(Dnr KS2022/2283)
Sammanfattning
Biltema Real Estate Sweden AB org.nr. 556297-3338 (nedan kallad bolaget) har inkommit 
med ansökan om planbesked för handel inom del av Gärdet 1:1. Positivt planbesked erhölls 
genom beslut i Kommunstyrelsen 2022-04-27 (§106/2022). Handläggningen av 
detaljplanearbetet har ännu inte påbörjats. 

En förutsättning för att bolaget ska kunna driva detta projekt på markområdet, som ägs av 
Kommunen, är att bolaget markanvisas området genom en direktanvisning. Ett förslag på 
markanvisningsavtal har tagits fram mellan bolaget och kommunen. Markanvisningen ger 
bolaget ensamrätt att under 24 månader förhandla med kommunen om överlåtelse av 
markområdet. Markanvisningsavtalet kommer i samband med antagande av detaljplanen, 
om parterna kommer överens om det, att ersättas av ett marköverlåtelseavtal. Värdering och 
prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal

Markanvisningen ger en intäkt i form av 500 000 kr som bolaget erlägger för denna 
markanvisning.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat markanvisningsavtal med Biltema Real Estate Sweden AB godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna upprättat markanvisningsavtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal avseende detaljplan för handel på del av Gärdet 1:1.
Bilaga Avtal - Markanvisningsavtal, undertecknat av Bolaget

Förslag till kommunstyrelsen
3. Upprättat markanvisningsavtal med Biltema Real Estate Sweden AB godkänns.
4. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna upprättat markanvisningsavtal.
__________

Expedieras till:   

För kännedom till:
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-12-07

Handläggarens namn
Kajsa Danesjö

2022-10-31

Riktlinjer för skolplaceringar (Dnr KS2022/0807-2)

Sammanfattning

Riktlinjer för skolplaceringar är framtagna för att tydliggöra processen för vårdnadshavare vid
önskemål om skolplacering samt att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering av
skolplaceringar.

I och med antagande av riktlinjen kommer vårdnadshavare ges möjlighet att söka skolplacering
under ett tillfälle per termin och skolbyten sker i mån av plats med start kommande termin.

Förvaltningen föreslår att riktlinje för skolplaceringar antas.

Juridisk bedömning

Enligt 9 kap. 15 § skollagen (förskoleklass) samt 10 kap. 29 § skollagen (grundskola) ska en elev
placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska
gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering
vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan
skolenhet inom sin grundskola.

Utgångspunkten för placering av elever är således det som vårdnadshavare har önskat. Om fler
elever sökt en skola än det finns lediga platser behöver ett urval göras. Dessa kriterier är upp till
kommunen att besluta om i riktlinjer. Under sjunde kapitlet i riktlinjer för skolplaceringar beskrivs
Kungälvs kommuns grunder för placering.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har sett behovet av att processen för hur önskemål om skolplacering förtydligas och
formellt antas i form av styrdokument.
Per idag hanteras önskemål om skolplacering löpande och beslut fattas genom en ögonblicksbild
om skolan har plats för ytterligare elev. Det finns ingen reglering för hur många gånger en
vårdnadshavare kan ansöka om ny skolplacering per termin.

I liggande förslag på riktlinje införs skolbytesperioder där det ges möjlighet att en gång per termin
ansöka om skolbyte. Skolbyten sker i mån av plats med start kommande termin. Viss hantering
utanför skolbytesperioderna kan förekomma då skolplikten är hotad, exempelvis då elev flyttar till
Kungälvs kommun mitt i termin.

Förvaltningen bedömer att ett antagande av riktlinjer för skolplaceringar både säkerställer en
likvärdig och rättssäker hantering av skolplaceringar samt underlättar administrativt för
förvaltningen. Att samla sökanden till en skolbytesperiod skulle också kunna generera fler positiva
beslut om skolplacering då platser kan frigöras i samband med skolbyten vilket ej är möjligt idag, då
ögonblicksbild av kapaciteten på önskad skola görs vid tillfället vårdhandshavare söker.
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Riktlinje för skolplacering ska ej förväxlas med Riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och 
årskurs 7 (KS2022/1872) som behandlar önskemål om skola till förskoleklass samt årskurs 7 och 
endast är tillämplig under vissa delar av året. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktigs strategiska mål 1. Att ge goda förutsättningar för 
livslångt lärande och 5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 4. God utbildning till alla. Målet syftar till att säkerställa en inkluderande 
och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Det finns koppling till styrdokumentet ”Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 7”.

Riktlinjer för skolplaceringar gäller fortlöpande under året med undantag för en begränsad period 
då ”Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 7” gäller för dessa årskurser.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Riktlinjen tydliggör för vårdhandshavare vilka kriterier som gäller vid ansökan om skolplacering i 
Kungälvs kommun. Utöver tydlighet och säkerställande av likvärdig och rättssäker hantering är 
förhoppningen att möjliggöra fler positiva beslut om skolplacering genom ett samlat 
ansökningsförfarande som skulle kunna generera ”byten” mellan skolor. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Antagande av riktlinjer för skolplacering kommer innebära att arbetsuppgifter med skolplaceringar 
för personal på administration bildning och lärande samt administratörer på skolorna samlas till två 
tillfällen per termin då samtliga ansökningar om skolplaceringar ska handläggas. 

Löpande handläggning av ärenden kommer fortfarande ske men ej i samma utsträckning som med 
nuvarande förfaringssätt. 

Förvaltningen bedömer att riktlinjernas innehåll samt förändrat arbetssätt blir fördelaktigt både för 
medborgare och medarbetare.

Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut medför ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut
Riktlinjer för skolplaceringar antas

Lars-Gunnar Hermansson Catharina Bengtsson
Verksamhetschef grundskola F-6 Verksamhetschef grundskola 7-9

Dennis Reinhold
Sektorchef bildning och lärande
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Expedieras till: Anna Bengtsson
Kajsa Danesjö

För kännedom till: Lars-Gunnar Hermansson
Catharina Bengtsson
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1. Inledning 
Riktlinjerna för skolplaceringar avser att tydliggöra processen för vårdnadshavare vid 
önskemål om skolplacering samt att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering 
av skolplaceringar. 

Dokumentet klargör hur kommunen behandlar ansökningar om skolplacering. 

 

2. Relation till andra styrdokument 
Det finns koppling till styrdokumentet ”Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och 
årskurs 7”. 

Riktlinjer för skolplaceringar gäller fortlöpande under året med undantag för en 
begränsad period då ”Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 7” gäller 
för dessa årskurser.  

 

3. Syfte 
Riktlinjen behövs för att säkerställa likvärdig hantering av ansökningar gällande 
skolplacering. Riktlinjens syfte är att tydliggöra vilka kriterier som gäller vid ansökan 
om skolplacering i Kungälvs kommun.  

 

4. Mål och viljeinriktning 
Målsättningen är att skapa tydlighet i hur skolplaceringar går till och säkerställa en 
likvärdig process.  

 

5. Omfattning 
Riktlinjerna omfattar ansökningar till kommunala skolor.  

Riktlinjen ska tillämpas vid önskemål om skolplacering i Kungälvs kommun.  
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6. Ansökan om skolplacering 
Hemkommun ska se till att alla elever som är folkbokförda i kommunen har en 
skolplacering.  

Ansökan om skolplacering görs vie e-tjänst som finns på kommunens hemsida. Om 
vårdnadshavare saknar BankID, inte har svenskt personnummer eller har skyddade 
personuppgifter görs ansökan via blankett. 

6.1 Skolbytesperioder 
En gång per termin finns det möjlighet att ansöka om skolbyte. Sektor Bildning och 
lärande fastställer tidpunkten och publicerar detta på kommunens hemsida. 
Skolbyten sker i mån av plats med start kommande termin.  

Ansökan är bindande vilket innebär att det inte går att ta tillbaka ansökan när 
skolbytesperioden har stängt. Vid placering på önskad skola, förloras automatiskt 
platsen på nuvarande skola.  

Byten mellan kommunala skolor görs endast i skolbytesperioden. Hantering utanför 
skolbytesperioden kan förekomma, se 6.2. 

6.2 Placeringar utanför skolbytesperioder 
En elev kan ansöka om en skolplacering utanför kommunens skolbytesperioder om 
eleven:  

• Flyttar till Kungälvs kommun  
• Önskar byta från en fristående skola till kommunal skola i Kungälvs kommun 

 
Utöver ovanstående är kommunen skyldig att placera elever som inte är folkbokförda 
i Kungälvs kommun som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda 
skäl eller vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses socialtjänstlagen 
(2001:453). 

En ansökan kan göras tidigast tre månader före önskad placering. 
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7. Grunder för placering 
 

7.1 Vårdnadshavarens önskemål 
Av skollagen framgår att det i första hand är vårdnadshavares önskemål om skola 
som ska vara styrande vid placering. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut 
över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen). 
Kommunen kan även frångå vårdnadshavarens önskemål om det skulle innebära 
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.  

7.2 Närhetsprincipen 
Alla elever har rätt till en skolplacering nära hemmet (med hemmet avses 
folkbokföringsadressen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära 
hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad vid den skola 
som ligger närmast hemmet. Vad som avses med ”nära hemmet” är inte närmare 
definierat i skollagen eller dess förarbeten. Av praxis framgår att innebörden ”nära 
hemmet” får antas vara beroende av lokala förhållanden, varför det i första hand får 
anses ankomma på kommunen att bestämma vilka kriterier som ska gälla, med 
beaktande av faktorer som till exempel elevernas ålder och avståndet mellan 
hemmet och olika tillgängliga skolor. Vid bedömning av vad som är nära hemmet tar 
kommunen hänsyn till bland annat gång- och cykelvägar, tillgänglig skolskjuts och 
kollektivtrafik. En elev är inte garanterad en skolplacering på den närmaste skolan. 
Närhetsprincipen tillämpas när det finns elever som är beroende av att gå vid en viss 
skola för att få en skolplacering nära hemmet. 

7.3 Urvalskriterier 
Vårdnadshavarens önskemål kan frångås om det skulle innebära att den önskade 
placeringen skulle medföra ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för 
kommunen. Om fler elever sökt en skola än vad det finns tillgängliga platser, sker 
urval, efter att eventuella elever placerats utifrån närhetsprincipen, enligt 
nedanstående kriterier: 

Förskoleklass till årkurs 6 
1. Syskonförtur årskurs F-6 
2. Relativ närhet  
3. Lottning 
 
Årskurs 7 till årskurs 9 
1. Relativ närhet 
2. Lottning 
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7.3.1 Syskonförtur F-6 
En elev har förtur till en skola om denna har syskon som går i årkurs F-6 i skolan vid 
tiden för placeringen. Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma 
adress och ingår i samma hushåll men behöver inte vara biologiska syskon. 

7.3.2 Relativ närhet 
Varje elevs avstånd från hemmet (folkbokföringsadressen) mäts till önskad skola och 
närliggande skola och jämförs med de andra elever som önskat samma skola. Den 
vars skolväg blir mest försämrad ges företräde till platsen. Relativ närhet likställs 
inom intervaller om 50 meter.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.3 Lottning 
Elever som har samma relativa närhet och där syskonförtur inte kan avgöra rätt till 
plats, ska det lottas mellan dessa elever. Lottningen genomförs med tre 
tjänstepersoner närvarande och resultatet protokollförs.  
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8. Elever folkbokförda i annan kommun 
Elever som är folkbokförda i en annan kommun kan ansöka om skolplacering i 
Kungälvs kommun. Dessa elever omfattas dock inte av närhetsprincipen eller 
urvalskriterierna i 7.3 utan placeras enligt skollagens bestämmelser som rör elever 
folkbokförda i en annan kommun.  

Urvalet mellan elever från andra kommuner sker enligt följande rangordning.  

1. Elever som kan uppvisa ett köpekontrakt alternativt hyresavtal på en bostad i 
kommunen och önskar placering från kommande läsårets början. 

2. Elever som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl samt 
elever som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses socialtjänstlagen 
(2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara för 
elevens utbildning.  

3. Övriga elever folkbokförda i en annan kommun placeras i mån av plats.  

 

9. Levandegöra 
Riktlinjens innehåll ska kommuniceras till samtliga berörda verksamheter. Riktlinjerna 
ska även publiceras på kommunens hemsida för kommuninvånare att ta del av. 

 

10. Uppföljning 
Dokumentet kommer följas upp var fjärde år om revideringar inte behövs tidigare 
utifrån lagändring eller av annat skäl.   
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-17
Sida 28 (40)

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN Justeras sign

§ 721/2022

Riktlinjer för skolplaceringar (Dnr SMN2022/0759)
Sammanfattning
Riktlinjer för skolplaceringar är framtagna för att tydliggöra processen för vårdnadshavare 
vid önskemål om skolplacering samt att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering av 
skolplaceringar. 

I och med antagande av riktlinjen kommer vårdnadshavare ges möjlighet att söka 
skolplacering under ett tillfälle per termin och skolbyten sker i mån av plats med start 
kommande termin.  

Förvaltningen föreslår att riktlinje för skolplaceringar antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för skolplaceringar
Bilaga Riktlinje för skolplaceringar

Förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för skolplaceringar antas

__________

Expedieras till: Anna Bengtsson
Kajsa Danesjö

För kännedom till: Lars-Gunnar Hermansson
Catharina Bengtsson
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-12-07

Handläggarens namn
Kajsa Danesjö

2022-11-10

Barn- och ungdomskulturplan (Dnr KS2022/1808-1)

Sammanfattning

Enligt skolans och förskolans läroplaner är tillgång till kultur, eget skapande,
kreativitet och estetiska lärprocesser viktiga, för elevernas allsidiga personliga
utveckling.
Kulturenheten i Kungälvs kommun har i samarbete med bibliotek, kulturskola,
skola, förskola och trygga ungdomsmiljöer skapat Barn- och ungdomskulturplanen
för Kungälvs kommun.

Västra Götalandsregionen stödjer, genom kultursamverkansmodellen,
kommunerna i regionen med bidrag för professionell barn- och ungkultur.
För att en kommun i Västra Götalandsregionen ska kunna ta del av regionalt
arrangörsstöd finns det ett krav på en aktuell barn- och ungdomskulturplan.

Planen tar fasta på fyra verksamhetsmål och beskriver på vilket sätt Kungälvs
kommun arbetar för att uppfylla och utvärdera dessa mål.

Förvaltningen föreslår att barn- och ungdomskulturplanen antas.

Juridisk bedömning

Att kommunen har en barnkulturplan, eller hur en sådan är utformad, regleras ej i
lag. Att ta del av kultur och själv få möjlighet att skapa är en rättighet som står i
Barnkonventionen. Barnkonventionen antogs som lag i Sverige 2020.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser det av vikt att kommunen har en barn- och
ungdomskulturplan. Dels för att synliggöra och särskilja barn och ungas del av
kulturen, dels för att ta del av det regionala arrangörsstödet som är av ekonomisk
vikt.
Kommunen har sedan tidigare en barnkulturplan men behov finns av uppdatering
för att behålla relevans och beskriva hur förvaltningen arbetar med nuvarande mål.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål



220/22 Barnkulturplan - KS2022/1808-1 Barn- och ungdomskulturplan : Barn- och ungdomskulturplan

2 (3)

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges fjärde strategiska mål: Att alla 
medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till det fjärde målet i Agenda 2031: god utbildning för alla. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Barn- och ungdomskulturplanen är kopplad till Kungälvs kommuns kulturprogram 
(KS2019/0245) samt Kungälvs kommuns kulturplan för 2022-2023. 

Det råder ingen konflikt mellan styrdokumenten utan ska ses som komplement till 
varandra. Kulturprogrammet är på en övergripande nivå som både kulturplanen 
och barn- och ungdomskulturplanen bygger på. 
Barn- och ungdomskulturplanen utvecklar stycke om förutsättningar för skola, 
barn och ungdom ur kulturplanen.

Barn- och ungdomskulturplanen har även koppling till riktlinjer för kulturgaranti 
(KS2022/0580) och biblioteksplanen (KS2019/1557).

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Barn- och ungdomskulturplanen berör samtliga barn och ungdomar i Kungälvs 
kommun. Planen förtydligar vilka mål Kungälvs kommun arbetar med för att skapa 
förutsättningar för barn och unga inom kulturområdet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Barn- och ungdomskulturplanen har inte påverkan på medarbetares 
arbetssituation. Planen beskriver hur verksamheterna arbetar efter att uppnå mål 
för barn- och ungdomskultur i Kungälvs kommun.

Ekonomisk bedömning

För att en kommun i Västra Götalandsregionen ska kunna ta del av regionalt 
arrangörsstöd finns det ett krav på en aktuell barn- och ungdomskulturplan.

Antagandet av Kungälvs kommuns barnkulturplan medför inga ytterligare 
kostnader. 

Förslag till beslut

Barn- och ungdomskulturplan för Kungälvs kommun antas

Kajsa Persson AnnMari Davidsson
Tf enhetschef kulturskola Tf enhetschef bibliotek och allmänkultur

Dennis Reinhold
Sektorchef bildning och lärande
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Expedieras till: Kajsa Persson
AnnMari Davidsson
Kajsa Danesjö

För kännedom till:
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Dokumentansvarig: Verksamhetschef kultur
Senast uppdaterad av: Kajsa Danesjö
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1. Inledning
Kungälvs kommun arbetar på många olika sätt med att skapa förutsättningar för barn
och unga inom kulturområdet, genom ett rikt utbud av upplevelser, möjligheter till
eget utövande och utbildning.

Vi jobbar bland annat med kultur i skolan genom Kulturgarantin, i förskolan genom att
varje barn mellan 3 och 6 år erbjuds ett flertal föreställningar varje år, undervisning i
kulturskolan på fritiden, erbjuder fritidsverksamhet med en mängd olika kulturinslag
och har en bred biblioteks- och allmänkulturverksamhet. Utbudet ska ge möjligheter
till eget skapande, möjligheter att få uttrycka sig på olika sätt och möjlighet att ta del
av professionell konst och kultur, vilket i sin tur ska ge möjlighet till god folkhälsa,
nytänkande, självständiga individer och livslångt lärande.

Under 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att barns rätt till
kulturella och konstnärliga verksamheter får stöd i lagen. Enligt skolans och
förskolans läroplaner är tillgång till kultur, eget skapande, kreativitet och estetiska
lärprocesser viktiga, för elevernas allsidiga personliga utveckling. Västra
Götalandsregionen stödjer, genom kultursamverkansmodellen, kommunerna i
regionen med bidrag för professionell barn- och ungkultur. Kulturenheten i Kungälvs
kommun har i samarbete med bibliotek, kulturskola, skola, förskola och trygga
ungdomsmiljöer skapat Barn- och ungdomskulturplanen.

2. Relation till andra styrdokument
Barn- och ungdomskulturplanen bygger på:

FN:s barnkonvention

Läroplan för förskola, grundskola och fritidshem

Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023

Den nationella ungdomspolitiken

Kungälvs kommuns Kulturplan 2022-2023, KS2021/0535

Kungälvs kommuns Kulturprogram, KS2019/0245

Riktlinjer Kulturgaranti Kungälvs kommun, KS2022/0580

Biblioteksplan 2020-2023, KS2019/1557
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3. Syfte
Barn- och ungdomskulturplanens syfte är att säkerställa att Kungälvs kommun följer
FN:s barnkonvention liksom de nationella och de lokala kultur- och
utbildningspolitiska målen. Planens syfte är också att synliggöra arbetet med barn
och ungdomskulturverksamheten i kommunen och träffa gemensamma
överenskommelser för måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som finns.
Kulturprogrammet fastställer att barn och unga ska möta kulturyttringar i förskola och
skola, på kulturhuset samt i barn och ungas närområde. Kulturen behöver nå ut till
fler och nya målgrupper och insatser för barn och unga är viktiga för att kommunen
ska kunna tillgodose rätten till fritid, lek och deltagande i kulturella och konstnärliga
aktiviteter enligt barnkonventionen.

4. Mål och viljeinriktning

Kungälvs kommuns barn- och ungdomskulturplan tar fasta på fyra verksamhetsmål
som flera verksamheter inom kommunen fortlöpande arbetar med.

Alla barn och ungdomar i Kungälvs kommun ska ta del av olika former
av kultur samt få vara med om några större kulturupplevelser. Varje barn
ska själv få pröva olika konstnärliga former och ha chans att upptäcka
sin egen fantasi, skaparglädje och uttrycksförmåga.

I samverkan med förskola och grundskola upprättas en utbudsplan för varje skolår,
som säkerställer att barn vid olika åldrar får uppleva musik, film, dans, konst och
teater och/eller andra slags föreställningar eller framträdanden.
Kulturgarantin ska garantera barn och unga mellan 6 och 16 år kulturaktiviteter under
sin skolgång inom en rad olika konstformer.

Alla barn och ungdomar i Kungälvs kommun ska ha möjlighet att
uttrycka sig själva med eget skapande.

Under hela sin uppväxt ska barn och unga mötas av verktyg och handledning som
inspirerar till egna försök att uttrycka sig: att tala, sjunga, skriva, spela, måla, skapa,
dansa, producera egna arrangemang och egna filmer eller video. Dessa möjligheter
ska finnas i barnens närområde: på förskola, skola, kulturskola, kulturhus, bibliotek,
fritidsgårdar samt KultLab.
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Kulturverksamheten ska gynna barn och ungdomar som individer och
deras förutsättningar att utvecklas tillsammans. Utbudet ska präglas av
mångfald, delaktighet och utveckling.

Ge utrymme för olika slags konstformer och genrer. Visa på kulturarvet i Kungälvs
kommun och spegla kulturyttringar från olika delar av världen. Stödja utforskandet av
den egna identiteten och vägar till integration och gemenskap. Barn och unga med
funktionsvariation ska tas särskild hänsyn till, för att ge möjlighet till delaktighet och
utveckling.

Barn och unga ska möta kulturyttringar på kulturhus, bibliotek,
kulturskola, förskola, skola samt fritidsgårdar.

Barn och unga har rätt att vistas i trygga och kreativa miljöer som är utformade
utifrån deras behov. Alla berörda verksamheter ansvarar för att främja ett
barn- och ungdomsperspektiv vad gäller beslut, planering och resursfördelning
som rör de miljöer där barn och unga vistas, såväl ute som inne.

5. Nulägesbeskrivning
Utgångspunkten i nulägesbeskrivningen är de fyra verksamhetsmålen i kapitel 4 och
följande stycken beskriver hur Kungälvs kommuns verksamheter arbetar kontinuerligt
med att uppfylla och utvärdera dessa mål.

5.1 Förskola
Sedan i slutet av 90-talet finns ett bra samarbete mellan förskola och kulturenhet, där
en grupp av rektorer och kultursamordnare tillsammans gör ett utbudsprogram för
förskolan, för barn mellan 3 och 6 år, varje termin. Barnkulturgruppen bokar
professionella barnföreställningar inom främst teater, dans och musik, planerar samt
sprider vårt program till kommunala och fristående förskolor.

Kulturenheten, i samarbete med förskolan, erbjuder barnutställningar i Konsthallen
på Mimers Kulturhus.

För barn med funktionsvariation finns tillgänglighetsanpassade lokaler. Styrkor i
samarbetet är att alla barn får ett varierat, professionellt kulturutbud, genom besök på
Mimers Kulturhus eller på den egna förskolan. Förskolorna arbetar mycket med
estetiska lärprocesser och mångfald enligt förskolans läroplan.

5.2 Kulturgarantin
Syftet med Kulturgarantin är att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga
språken som en del av våra liv och som ett verktyg för att levandegöra
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undervisningen. Den gemensamma upplevelsen kan bli en utgångspunkt för samtal
om till exempel identitet, känslor och värderingar. Ett tydligt barnperspektiv, tillit till
kulturens kraft och till den växande människans möjligheter är grunden för en
levande Kulturgaranti med eleven i fokus. Struktur och långsiktighet i modellen ger
utrymme för en skapande process och kreativ utveckling hos den enskilda eleven
och ger konkreta förutsättningar för kultur som en del av skolans vardag.

Kulturgarantin ska gälla för samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 9
inklusive särskola och träningsskola. Efter avslutad grundskola ska alla barn och
unga i Kungälvs kommun ha fått minst en eller fler kulturaktiviteter per läsår. Samtliga
elever ska även ha fått möjlighet att utvecklas inom ett flertal konstformer under sin
grundskoletid. Kulturgarantin innebär samtidigt en praktisk kompetensutveckling för
lärare då de deltar i arbetspassen som den gästande kulturaktören genomför
tillsammans med eleverna.

”Barn och unga ska möta kulturyttringar såväl i skolan, på kulturhuset som i sitt
närområde. Sträva efter att nå ut med kultur till de barn och unga som
kulturverksamheterna inte når i sin ordinarie verksamhet”
Utdrag från Kulturprogrammet 2020-09-03

5.3 Kulturskola
Kungälvs Kulturskola har verksamhet på Mimers Kulturhus samt på flera av
grundskolorna ute i kommunen. Eleverna kan möta kulturskolepedagoger både i sin
närmiljö på fritidstid samt under eftermiddagstid/kvällstid. Kulturskolan erbjuder ett
stort utbud av kurser inom musik, dans, teater, bild och form, slöjd och film. På
kulturskolan får eleverna utvecklas inom sitt valda ämne, inspireras till eget skapande
och utvecklas som individer. De erbjuds möjlighet till framträdanden både inom sitt
ämne och samarbeten mellan konstinriktningarna. Idag, år 2022, når Kulturskolans
undervisning ca 1200 barn från alla delar av Kungälvs kommun. Ålder på eleverna är
från 4 år upp till 20 år, eller sista året på gymnasiet.

Kulturskolan erbjuder alla kommunens skolor ett eller två besök per år då alla barn i
en årskurs får ta del av en interaktiv föreställning där Kulturskolans lärare spelar,
dansar och agerar. Ett viktigt sätt att nå ut och ge en kulturupplevelse till de elever
som inte går på Kulturskolan.

Eleverna är medskapande tillsammans med sin eller sina pedagoger.
Instrumentaleleverna har inflytande i sin undervisning genom att bland annat ge
förslag på musik och/eller genre. Inom ämnet musikproduktion skapar eleverna själva
sin musik. I teater och lajvämnena arbetar eleverna med att skriva manus, hitta
berättelser och komma med förslag till föreställningar. Eleverna arbetar även med
frågor kring ungas situation i samhället, rättigheter och deras vardag. Undervisningen
bygger på att eleverna är medskapande i varje projekt. Inom dansämnet kommer de
äldre eleverna med idéer till koreografin. I våra konstämnen bild och form, slöjd samt
film har eleverna möjlighet till inflytande genom att ge förslag på teman eller material
som de vill arbeta med.
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Utåtriktad verksamhet
Alla Kulturskolans elever får erbjudande att vara med på föreställningar och konserter
under sin tid på kulturskolan. Eleverna framträder både på Mimers Kulturhus och i
andra lokaler i kommunen. Genom vår övriga utåtriktade verksamhet når vi i princip
alla kommunens elever i åk 1-4 en till två tillfällen per läsår där de medverkar som
interaktiv publik.

Vissa tillfällen får Kulturskolans elever möjlighet att åka med sin lärare till
professionella konserter och teater/dans-föreställningar till exempel Göteborgs
symfoniker, Göteborgs Operan, Göteborg Wind Orchestra och Stadsteatern.

Konstarter
Kulturskolan erbjuder kurser inom konstarterna Musik, Teater/Lajv, Dans, Bild och
Form, Slöjd och Film. Vi saknar Prova-på och kortkurser samt kurser inom cirkus och
dataspelstillverkning. Vi har inte heller fördjupningskurser inom ämnena. En
utredning kring Framtidens kulturskola är framtagen och nu arbetar man utifrån dess
slutsats.

Utbud

Kulturskolan har professionella pedagoger med lång erfarenhet samt adekvat
högskoleutbildning. Vi täcker in de flesta konstinriktningar och i vår ordinarie
undervisning har vi möjlighet att individanpassa lektionerna i hög grad. De flesta
instrumentkurserna går att delta i om man har annat modersmål än svenska.

Kulturskolans utbud kommer att bli mer tydligt genom vår nya plattform StudyAlong
som implementeras under hösten 2022. StudyAlong möjliggör för vårdnadshavare att
på ett tydligt sätt se vilka kurser och utbud som finns tillgängliga på kulturskolan.
Fördelar med systemet är både lättare förfaranden för vårdnadshavare och det iRum
där läraren kan dela filmklipp, noter och inspiration till sina elever. Ett digitalt
klassrum som blir ett komplement till den fysiska lektionen.

Anpassad kulturskola
Anpassad Kulturskola är en möjlighet för barn och unga att delta i Kulturskolans
verksamhet med anpassningar utifrån individens uttalade behov av stöd och riktas till
de som har normbrytande funktionalitet i bred bemärkelse och som vill upptäcka
estetiska ämnen. Phunk är en gruppverksamhet med fokus på dans, drama och sång
på Kulturskolan. Gruppen leds av två pedagoger som har möjlighet att anpassa
undervisningen så att individen och gruppen kan samspela och hitta till skapande
kraft. Anpassningen innebär bland annat filmhälsningar, loggbok, TAKK, bildstöd och
taxiledsagning. Det finns två grupper, en för grundskolelever och en för
gymnasieelever. Deltagarna betalar inte för undervisningen, detta för att barn och
unga i anpassad Kulturskola ofta har mycket omkostnader med till exempel
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taxihämtningar. Anpassningen sker alltid i samråd med vårdnadshavare och andra
som känner deltagaren.

5.4 Bibliotek
Kommunen har förutom huvudbiblioteket på Mimers Kulturhus, bibliotek på samtliga

serviceorter: Diseröd, Kode, Kärna, Marstrand och Ytterby, vilket innebär att barn och
unga har möjlighet att besöka ett bibliotek i sitt närområde.

Folkbiblioteken i Kungälvs kommun erbjuder ett stort bestånd av barn- och
ungdomslitteratur samt ett brett utbud av aktiviteter och program.
Bibliotekspersonalen arbetar för att stimulera barns och ungas egen läsning och för
att öka vuxnas medvetenhet om vikten av högläsning. Folkbibliotekets verksamhet är
en resurs för allt konstskapande kopplat till ett vidgat litterärt språkbegrepp.
Folkbiblioteket är en arena där barn och unga får möjlighet att presentera, debattera
och reflektera kring skapande med, av och för barn och unga.

Den läsfrämjande verksamheten på biblioteken i Kungälvs kommun utgår från att
deltagare läser på olika sätt. Det innebär att lästips och bokklubbsverksamhet
presenterar medier som kan läsas i tryckt form, som e-bok och e-ljudbok. Alla har
möjlighet att lämna inköpsförslag.

På Kungälvs bibliotek finns en ”Äppelhylla” med medier på teckenspråk, bliss,
punktskrift och pictogram. Här finns också taktilt material, talböcker, bok &talbok,
skönlitteratur och information om olika funktionsvariationer. Äppelhyllan är främst till
för barn med funktionsvariation men också för deras anhöriga, pedagoger och andra
som möter barnen.

Publik programverksamhet och marknadsföring

En utgångspunkt för barnbibliotekets programutbud är att det ska vara låga trösklar
för barnen och deras vuxna. Alla aktiviteter är gratis att delta i. Sång- och
sagostunder är enkelt utformade och utgår från muntligt berättande, sång- och
ljudhärmande. Vuxna ska kunna delta med sina barn oavsett förutsättningar eller
förkunskaper.

Möjlighet till eget skapande erbjuds genom skrivar- och tecknarworkshops. Under
skollov erbjuds drop-in-aktiviteter utan föranmälan.

Biblioteken deltar i programgruppens planeringsarbete och i arbetet med ”Uppleva-
foldern”.

Biblioteken gör affischer och marknadsföringsmaterial för programverksamheten och
administrerar Instagram- och Facebook-konto. Där marknadsför biblioteken
aktiviteter, arbetar läsfrämjande och kommunicerar med våra följare. Biblioteken
bokar, marknadsför och genomför publika evenemang som författarbesök,
workshops, sångstunder, bokcirklar, sagostunder och bokfester.
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Barnbibliotekarierna planerar och genomför familjelördagar och lovverksamhet
tillsammans med kultursamordnare.

Samarbete med BVC, familjecentral, öppna förskolan och socialtjänsten

Biblioteken arbetar uppsökande med besök på BVC och familjecentral för boktips
och sångstunder.

Bibliotekarierna bjuder också in föräldragrupper till biblioteken för visning, föreläsning
om språkutveckling och sångstund.

Biblioteken samarbetar med familjecentralen Fyrens öppna förskola och vi träffar
barn och föräldrar på biblioteket och utomhus på lekplatser. Vid våra träffar har vi
sångstund, delar ut böcker, gör lånekort, pratar om språkutveckling och ger boktips.
Barnbibliotekarierna deltar även på träffar med familjecentralen Fyrens
föräldrastödsgrupper.

De små barnens bok delas ut i samarbete med BVC. Familjer får ett presentkort vid
BVC-besök och hämtar boken på sitt bibliotek.

På uppdrag av Västra Götalandsregionen, har barnbibliotekarierna byggt upp och
utvecklat en mediaavdelning kallad Språktåget. Där finns medier utvalda och
exponerade för att underlätta för familjer där barnen är i behov av stöd i sin
språkutveckling. Barnet får en "tågbiljett" från logoped som vi utgår från när vi hjälper
familjen att hitta rätt. Barnbibliotekarierna deltar i Nätverk föräldrastöd tillsammans
med BVC, familjecentraler och socialtjänst.

Samarbete med förskola och dagbarnvårdare

Barnbibliotekarierna informerar förskolan om bibliotekets verksamhet och deltar i
föräldramöten på förskola och i biblioteket. Biblioteket packar temabokpåsar till
förskolorna som sammanställts med utgångspunkt från förskolans läroplan samt
erbjuder alla förskoleavdelningar att boka in sig för förskoleöppet. Vid dessa tillfällen
har barnbibliotekarierna sagostund, boktipsar och hjälper till med media på olika
teman.

5.5 Allmänkultur
Allmänkultur och Trygga Ungdomsmiljöer anordnar Ung Kultur Möts, en kulturfestival
för alla ungdomar mellan 13 och 25 år och andra kulturprogram för ungdomar.
Ungdomarna är delaktiga i arrangemangen som arrangörer. I samarbete med lärare
från högstadiet och gymnasiet arrangeras skolbio och MRF, mänskliga rättigheter
filmfestival.

Kultursamordnare projektleder EU-projekt, som ungdomsutbyten, utbildningar för
ungdomsarbetare och strategiska projekt samt ansvarar för och samordnar
arrangörsstödet, som söks hos Västra Götalandsregionen.
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Allmänkultur för barn och unga har ett varierat utbud som innefattar eget skapande
inom teater, dans, musik, konst och slöjd. Vi arrangerar workshops i vår skaparateljé
där vi samarbetar med Kulturskolan och ibland hyr in professionella aktörer. För barn
med funktionsvariation har vi tillgänglighetsanpassade lokaler.

Kultursamordnaren har ett bra samarbete med personal från biblioteket, Kulturskolan
och Trygga Ungdomsmiljöer samt andra kommunala förvaltningar och nätverk.

5.6 Trygga Ungdomsmiljöer

På fritidsgårdarna och särskilt på Kultlab, som arbetar med ungdomskultur, finns det
en rad olika aktiviteter och workshops tillgängliga för tjejer, killar och ickebinära
mellan 13 och 20 år.

Ungdomarna får ta del av konstarterna animation, filmskapande och iakttagande,
litteratur, musik, dans, teater, kreativt skapande och konstnärligt skapande.
Fritidsgården Kultlab har öppet tre dagar i veckan och där träffar ungdomarna även
personal från bibliotek, kulturenheten och kulturskolan.

Alla lokaler på Mimers kulturhus är tillgängliga för unga med fysiska
funktionsvariationer. Kultlab, som lokal, är även anpassad för ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsvariationer.

För unga med annat modersmål än svenska samarbetar Trygga ungdomsmiljöer
med biblioteket som tillhandahåller information och litteratur på olika språk.
Ungdomarna är också inbjudna till bibliotekets språkcafé. Tillgång till tolk och
medarbetare med språkkompetens finns.

Unga har möjlighet att själva vara med och bestämma över kulturutbudet i Kungälvs
kommun. De får inflytande via förslagsbox och namninsamlingar om framtida
workshops och andra verksamheter.
Trygga Ungdomsmiljöer samverkar med andra kommunala verksamheter i ett
kontaktnät där frågor som rör ungdomar tas upp.

6. Levandegöra
Barn- och ungdomskulturplanen publiceras på kommunens hemsida. Kulturenheten
förankrar Barn och ungdomskulturplanen i kommunens berörda verksamheter.

7. Uppföljning
Kulturenheten följer upp målen i Barn och ungdomskulturplanen kontinuerligt. I
kommunens tertialrapporter och årsredovisningar ges indikatorer på hur arbetet
fortskrider. Barn- och ungdomskulturplanen revideras vart fjärde år. Respektive
verksamhet samt ser till att planen realiseras.
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Remiss - samverkansavtal familjecentraler och
familjecentralsliknande verksamheter i VGR (Dnr KS2022/1623-3)

Sammanfattning

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. Berörda
nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kan komma med
synpunkter på avtalet fram till den 10 december 2022. Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla
Edet, Mölndal och Öckerö är de kommuner som har valt att svara på remissen i samverkan och
med stöd av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Förslag till beslut:

Kungälvs kommun ställer sig bakom samlat remissvar från Göteborgsregionens
kommunalförbund.

Juridisk bedömning

Vid framtagande av förslag till länsgemensamt samverkansavtal har följande lagstiftning tagits i
beaktande:

Hälso- och sjukvårdslagen.

Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Socialtjänstlagen.

Skollagen

Förvaltningens bedömning

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. Ordförande
och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på
samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10– 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser
inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Socialcheferna inom Göteborgsregionen (GR) förordar att kommunerna samordnar sig i frågor där
det är möjligt. 2022-08-26 tillfrågades samtliga kommuner om intresse att samverka i ett remissvar.
Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Öckerö är de kommuner som har
valt att svara på remissen i samverkan och med stöd av Göteborgsregionens kommunalförbund.
Göteborg Stad och Stenungsund har deltagit i gemensam workshop för att samla in synpunkter
men valt att behandla ärendet enskilt. Endast synpunkter i konsensus har formulerats gemensamt.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Remissvar kring samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR 
bedöms utifrån fölande av kommunstyrelsens strategiska mål: 

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet. 

Remissvar har även beaktats utifrån tidigare politiskt uppdrag kring familjecentrerat arbetssätt
Komarken. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Remissvar kring 
samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR bedöms som 
särskilt relevant utifrån följande mål i Agenda 2030: 

 Mål 1. Ingen fattigdom

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande

 Mål 4 God utbildning för alla

 Mål 10 Minskad ojämlikhet

 Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Remissvar kring samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR
bedöms utifrån program Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) samt 
underliggande social översiktsplan (KS2019/1500). 

I program Social hållbarhet är en av prioriteringarna att uppnå goda livsvillkor och levnadsvanor 
genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga insatser. I underliggande social översiktsplan 
(KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur Kungälvs kommun ska:  

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

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

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

En familjecentral/familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och en mötesplats där 
föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det finns kompetens i nära samverkan. 
Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsoutveckling 
hos barn och föräldrar. Ingående basverksamheter är barnhälsovård, öppen förskola och /eller 
mödrahälsovård och/eller socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, 
förebyggande och stödjande.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamhet i Västra Götaland är:

 att tydliggöra uppdrag och förväntningar

 att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna

 att kvalitetssäkra verksamheterna
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Remissvar kring samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR 
har förankrats med berörda verksamheter i förvaltningen. 

Ekonomisk bedömning
I förslag till länsgemensamt samverkansavtal sker preciseringar kring fördelningen av 
gemensamma kostnader samt finansiering av respektive basverksamhet. 

Utifrån samverkansavtalets ekonomiska bedömning lyfts i Göteborgsregionens kommunalförbund 
samlade remissvar flera relevanta frågeställningar som måste förtydligas. 

Förslag till beslut
Kungälvs kommun ställer sig bakom samlat remissvar från Göteborgsregionens 
kommunalförbund.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist 
Sektorchef Trygghet och Stöd Kommundirektör 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Remiss 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamhet i Västra Götaland. 

 

Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har 

ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 

– 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra 

Götalandsregionen och länets 49 kommuner.  

 

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland tagits fram.  

 

En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och 

en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där 

det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är 

barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller 

socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande 

och stödjande. 

 

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en 

god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara 

lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, 

kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.  

 

De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs 

Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam 

grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. 

 

Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är: 

 

− att tydliggöra uppdrag och förväntningar 

− att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 

− att kvalitetssäkra verksamheterna 
 

Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter 

bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen. 

 

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 

huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal 
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nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som 

omfattas i detta samverkansavtal. Det bör även understrykas att 

samverkansavtalet på länsnivå inte bör eller kan vara ett detaljdokument. 

 

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 

fram ett förslag på samverkansavtal. 

 

Bristen på barnmorskor är en nationell utmaning, så även i Västra Götaland. 

Detta påverkar barnmorskemottagningarnas förutsättningar för samverkan 

kring familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till 

rådande situation för barnmorskemottagningarna har därför behövt tas i 

beaktande i framtagandet av detta samverkansavtal. 

 

Remissen besvaras via webbenkät på vårdsamverkan.se.  

 

 

Eventuella frågor besvaras av nedanstående. 

 

 

Västra Götalandsregionen:  

Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen  

brita.lindahl@vgregion.se    

Tfn; 076-761 94 38    

 

Kommunerna:  

Catharina Sundström, VästKom 

catharina.sundstrom@vastkom.se 

Tfn; 073- 322 13 48 
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Samverkansavtal Familjecentraler  

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung planeringsledare, Linnea Winckler projektledare 

Datum: 2022-10-07, Diarienummer: 2022–00234 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Gemensamma synpunkter på: 
Remissversionen av samverkansavtal 

Familjecentraler & familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland (VGR) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Västra Götaland har givits möjlighet att ge synpunkter på 

remissversionen av samverkansavtal familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i VGR.  Socialcheferna inom 

Göteborgsregionen (GR) förordar att kommunerna samordnar sig i frågor där 

det är möjligt. 2022-08-26 tillfrågades samtliga kommuner om intresse att 

samverka i ett remissvar. Elva kommuner anmälde intresse av att delta.  

 

Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille 

Stenungsund och Öckerö är de kommuner som har valt att svara på remissen i 

samverkan och med stöd av Göteborgsregionens kommunalförbund. Göteborg 

Stad har deltagit i gemensam workshop för att samla in synpunkter men valt 

att behandla ärendet enskilt. Endast synpunkter i konsensus har formulerats 

gemensamt.  

 

GR sänder in gemensamma synpunkter på bifogad länk   senast 2022-12-10. 

Enskild kommun beslutar om hantering av ärendet i den egna kommunen. 

 

Gemensamt formulerade synpunkter har inte behandlats politiskt inom 

Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Beslutsunderlag 

• SAMVERKANSAVTAL Familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland. 

 

• Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland, PDF  
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Samverkansavtal Familjecentraler 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung planeringsledare, Linnea Winckler projektledare 

Datum: 2022-10-07 Diarienummer: 2022–00234 

 

  

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett  

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande  

verksamheter i Västra Götaland tagits fram.  

 

Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt 

sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10– 

2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra  

Götalandsregionen och länets 49 kommuner.  

 

En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och  

en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där  

det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är  

barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller  

socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande  

och stödjande. 

 

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en  

god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara  

lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar,  

kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.  

 

Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och  

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är: 

− att tydliggöra uppdrag och förväntningar 

− att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 

− att kvalitetssäkra verksamheterna 

Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter  

bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen. 

 

 Synpunkter på remissversionen av Samverkansavtal familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland lämnas senast 2022-

10-12 via ett webb formulär på www.vardsamverkan.se. Nedan formulerade 

synpunkter är framarbetade på en gemensam workshop med elva deltagande 

kommuner.   

 

De tio kommuner som valt att svara tillsammans kommer fortsättningsvis att 

tituleras kommunerna. Svaren följer strukturen för rapportering i 

webbformulär. 
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Samverkansavtal Familjecentraler 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung planeringsledare, Linnea Winckler projektledare 

Datum: 2022-10-07 Diarienummer: 2022–00234 

 

  

 

Bedömning 

Synpunkter avsnitt 1–5 i remissversion: 

• 1. Inledning, fjärde stycket: Gällande svårigheter att rekrytera 

barnmorskor. Kommunerna ställer sig frågande till om stycket tillför 

något i samverkansavtalet. Rekryteringssvårigheter förekommer även 

av socionomer inom kommunala verksamheter, vilket inte framgår på 

samma sätt i remissversionen. Kommunerna föreslår att stycket 

snarare lyfts in ett missiv eller att förtydliga ytterligare hur det påverkar 

samverkansavtalet i bilaga 3. 

• 2. Syfte och mål: Kommunerna önskar utöka syftet med en punkt: 

o att säkra samverkan mellan huvudmän.   

o I meningen ”Detta för att genom familjecentraler / 

familjecentralsliknande verksamheter bidrar till att utjämna 

hälsoklyftor i befolkningen” önskar kommunerna byta ut ordet 

“hälsoklyftor” till “skillnader i hälsa och livsvillkor” i 

befolkningen. 

•  4. Avtalstid: En otydlighet kan ses i texten gällande förlängning av 

avtalstid “... förlängs det automatiskt med 2 år”. Förslagsvis förtydligas 

texten genom att ändra till “”förlängs det automatiskt med 2 år i taget” 

alternativt ”avtalet förlängs fortlöpande”  

• 5. Styrande dokument och Lagstiftning: Kommunerna önskar att 

överskriften byts ut till ” Lagstiftning, styrande och stödjande 

dokument”. Det beskriver tydligare innehållet i avsnitt fem. 

 

 

Synpunkter avsnitt 6–9 

 

• 7. Familjecentralernas och familjecentralsliknande 

verksamheters uppdrag, fjärde stycket: Under rubriken beskrivs 

familjecentralens uppdrag som en samverkansarena. Kommunerna 

önskar att det även framgår att dessa verksamheter ger föräldrar en 

möjlighet att träffas. Förslagsvis görs ett tillägg i texten om 

familjecentralen som en mötesplats “Syftet med familjecentralen och 

den familjecentralsliknande verksamheten som samverkansarena och 

mötesplats…”.  

• 8.3 Definition av familjecentralslikande verksamhet. 

Föreningen för familjecentralers främjande har definierat begreppen 

familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet. Kommunerna 

anser att dessa definitioner är enklare att förstå och föreslår att de 

ersätter befintliga definitioner i texten, framförallt beskrivningen av 

familjecentralsliknande verksamhet: 
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”Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård 

samlokaliserad* med minst en kommunal verksamhet (öppen 

förskola och/eller förebyggande socialtjänst). 

Familjecentralsliknande verksamhet kan också innehålla 

mödrahälsovård, barnhälsovård och minst en kommunal 

verksamhet (öppen förskola och/eller förebyggande socialtjänst). 

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå 

i samarbetet. 

 

* Samlokalisering innebär att hela den ordinarie verksamheten 

som respektive part bedriver ska vara förlagd till 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.” 

 

• 8.1–8.4 Definitioner: Samverkansavtalets syfte är bland annat att 

tydliggöra minimikravet för verksamheterna. En familjecentral består 

av de fyra benen (Barnhälsovård, Mödravård, Öppen förskola och 

Socialtjänst). Familjecentralsliknande verksamhet innebär att en eller 

flera verksamheter saknas. Kommunerna upplever att 

remissversionens beskrivning av familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet är otydlig kopplat till begreppet 

samlokalisering. Särskilt lyfter kommunerna: 

o skrivningen i familjecentralsliknande verksamheter (8.4) där 

det å ena sidan står att samlokalisering inte behövs mellan 

barnhälsovård och öppen förskola, men i nästkommande stycke 

står att samlokalisering ska ske mellan barnhälsovård och 

minst en av de två kommunala verksamheterna (öppen förskola 

eller Socialtjänst). Kommunerna föreslår en enklare 

beskrivning under rubrik (8.3) att ”Om inte samtliga 

verksamheter samlokaliseras är det en 

familjecentralsliknande verksamhet. Minimikravet för 

samlokalisering är två verksamheter, en verksamhet från 

respektive huvudman”.   

o fysisk samlokalisering är enligt remissversionen avgörande för 

definitionen av familjecentral eller familjecentralsliknande 

verksamhet. Kommunerna anser att det mer handlar om sättet 

att samarbeta och samverka än den fysiska samlokaliseringen. 

Om två verksamheter är fysiskt placerade i direkt närhet till 

varandra, god samverkan sker men de uppfyller inte hela kravet 

för fysisk samlokalisering betraktas de då inte som en 

familjecentral? (8.4). För familjerna som besöker 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten är innehållet i verksamheten viktigast, inte den 

fysiska samlokaliseringen. Kommunerna anser att det i 

undantagsfall borde vara möjligt att frångå det som står i 
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avtalet om samlokalisering.  Om samlokalisering inte är möjlig 

kan förslagsvis ett bör-krav läggas till där omfattning på 

samverkan beskrivs.  

o det framgår inte i remissversionen om minikravet för fysisk 

samlokalisering är samtliga dagar i veckan eller om lokal 

anpassning kan ske utifrån medarbetarnas tjänstgöringsgrad 

och inplanerade aktiviteter för besökare. 

 

Synpunkter avsnitt 10–12 
10. Samverkande parter: Genomgående synpunkt på avsnitt tio är 

att det förekommer skillnader i hur kravet på kompetens för att arbeta 

inom familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 

beskrivs. Exempelvis nämns i avsnittet (10.3) att 

barnmorskemottagningens kompetens innehas av barnmorskan och i 

avsnitt socialtjänst (10.1) förekommer ingen beskrivning av kompetens. 

Kommunerna ser ett behov av att det finns likvärdiga beskrivningar 

under samtliga verksamheter. För kommunens verksamheter innebär 

det en eller flera professioner inom öppna förskolan och socialtjänsten 

där det ska finnas adekvat utbildning och kompetens. 

o 10.1 Socialtjänst: Ett förtydligande kring adekvat kompetens 

och utbildning behövs. Förslagsvis samma formulering som 

finns under öppna förskolan ” För bedrivande av 

verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning 

eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 

pedagogisk verksamhet kan tillgodoses”. 

o 10.1 andra stycket. Kommunerna anser att ordet resurser i 

meningen ” …på ett lättillgängligt sätt få tillgång till 

socialtjänsten resurser och kompetens redan under 

graviditeten…” är begränsande och kan tolkas som ekonomi. 

Förslagsvis önskar kommunerna att ordet resurser byts ut till 

verksamhet.  

o 10.2 andra stycket: ”Verksamheten ska bedrivas i 

ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig 

sammansättning och storlek”. Denna mening stod tidigare i 

skollagen men är nu borttagen. Kommunerna anser att den bör 

stå under alla avsnitten 10.1–10.4 alternativs strykas helt eller 

flyttas till 8.4 

o 10.2 fjärde stycket: Att verksamheten ska formas utifrån 

varje barns behov är något som kommunerna ser svårighet att 

leva upp till. Första meningen behöver skrivas om till att 

verksamheten på öppna förskolan utvecklas tillsammans 

med barn och besökare. 
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• 11.1 I föreslagna exempel på chefer till varje profession ska det stå 

Enhetschef/rektor för öppen förskola 

• 11.1 sista stycket om att styrgruppen behöver mötas fyra ggr per år. 

Kommunerna tycker att det vara tydligt att det är ett minimikrav. 

Förslagsvis ändras meningen till minst fyra gånger per år. 

 

• 11.2 Samordnare Omfattning på en samordningstjänst är idag olika i 

kommunerna. Kan minimikravet på något sätt förtydligas utifrån 

behovet i kommunen för att skapa likvärdighet i länet? Kommunerna 

föreslår en kartläggning i länet kring samordnarnas tjänstgöringsgrad i 

relation till behov för att skapa ett kunskapsunderlag. (se synpunkt på 

rubrik nr 16. utvecklingsområden) 

 

Synpunkter avsnitt 13–16 
• 14.1 gemensamma kostnader. Kommunerna ställer sig undrande 

till varför det definieras en maxnivå när övriga delar av 

remissversionen beskriver och definierar miniminivå. 

o Kostnader som ska ingå i 40,000 kr per 

verksamhet/år kan tolkas olika. I texten beskrivs 40,000 

kr som den gemensamma kostnaden kopplat till samordnaren. 

Kommunerna ställer sig undrande till hur belopp räknats fram 

och vad ”kostnader kopplat till samordnaren” innebär.  

▪ Sätter summan tjänstgöringsgraden för samordnaren 

på familjecentralen?  

▪ Är det enbart själva samordningstjänsten och 

samordnarens direkta kostnader för egen IT, 

kompetensutveckling mm som ingår?  

▪ Finansieras övriga gemensamma kostnader som städ, 

lokal, kontor utöver 40,000 kr/verksamhet/år?  

Kommunerna upplever att detta behöver förtydligas. 

 

• 16. utvecklingsområden. Kommunerna ställer sig undrande till 

varför utvecklingsområden är en egen rubrik i samverkansavtalet när 

texten lyfter att ”Utvecklingsområden faller inte inom ramen för 

framtagande av detta samverkansavtal och är så pass omfattande att 

de kräver egna processer”.  

Att ha med utvecklingsområden som egen rubrik upplever 

kommunerna skapa frågeställningar som inte besvaras i 

remissversionen av samverkansavtalet.  

Frågeställningar kommunerna lyfter är exempelvis: 

o Vad innebär det om en kommun skriver på avtalet, vad 

förpliktigar det? 

o Vad innebär det i arbetsinsatser, ansvar och ekonomi? 
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o Hur har behovsanalys genomförts, dvs på vilket sätt har dessa 

utvecklingsområden framtagits och prioriterats?  

 

Kommunerna anser dock att det är bra att det finns utpekade 

utvecklingsområden men att de föreslagna punkterna under rubrik 16 

är för detaljerade och inte tillräckligt heltäckande för området.   

Exempelvis saknas familjecentralernas förebyggande insatser i 

spädbarnsverksamhet kopplat till gängkriminalitet.  

 

Det ska vara tydligt vad en kommun som huvudman skriver på i ett 

samverkansavtal. Ska utvecklingsområden finnas med i 

samverkansavtalet för familjecentraler och familjecentralslikanande 

verksamheter föreslår kommunerna att det är i en bilaga. De 

rekommenderar formuleringar i text på mer övergripande nivå och att 

ett förtydligande sker om vad det innebär i förpliktigande. Det ska 

framgå hur behovsanalys genomförts och att egna processer/arbete 

krävs.  

 

 
Synpunkter bilagor 
• Bilaga 1. Punkt 2. Avtalstid: Det bör framgå tydligare att möjlighet 

till revidering kan ske. 

• Bilaga 3.  Barnmorskemottagningens uppdrag och åtagande. 

Bilagan väcker frågeställningar om vad detta innebär för kommunernas 

redan pågående samverkan i familjecentraler? Kommer förändringar 

att ske? Kommunerna önskar en tydlig definition av socioekonomiskt 

utsatta områden och ett förtydligande av vem som står för bedömning.  

 

 
Övergripande synpunkter 

Deltagande kommuner lyfter att det är ett bra förslag på 

samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter. 

 

• Frågeställning kring avtalstid i samverkansavtal på länsnivå 

och lokalt avtal: Kommunerna önskar ett förtydligande i hur 

avtalstider i de båda dokumenten hänger samman alternativt större 

samstämmighet i förslag på avtalstider.  

 
Sid 4. Avsnitt 4 om avtalstid i samverkansavtalet: 
“Avtalet gäller under perioden 2023-06-01 – 2025-12-31. Om avtalet inte 

sagts upp skriftligen 12 månader innan avtalets utgång förlängs det 
automatiskt med 2 år. Uppföljning kommer ske under avtalsperioden.” 
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Sid 23 I bilaga 1, förslag på lokalt avtal: 
“Avtalet gäller från xxxx-xx-xx till xxxx-xx-xx med möjlighet till max 12 
månaders förlängning. Förlängning ska vara skriftlig och beslutad av 

samtliga avtalsparter.  
Uppsägning av avtalet för upphörande eller omförhandling ska meddelas 
övriga parter skriftligen med sex månaders varsel. “ 

 
Rekommendation: Avtalstiden bör vara minst 3 år men inte längre än 5 
år. Minst tre år ger verksamheten ro att arbeta och implementera vad 
som står i avtalet. Om avtalstiden är mer än 5 år finns det en risk att 

avtalet blir inaktuellt och inte följer förändringar i omvärlden. Om det 
finns en gemensam lokal bör samverkansavtalet följa hyresavtalet om inte 

hyresavtalet/-en är längre än 5 år. 

 

Utifrån de formuleringar som finns på sid 4 i samverkansavtalet samt 

sid 23 i bilaga 1 kan avtalstiden samstämma de första 2,5 åren men inte 

efter det. Avtalstiden i samverkansavtalet kan också, om 

rekommendationen följs, bli kortare än det lokala avtalet. 

Frågeställningar kommunerna lyfter är: 

o Vad innebär olika avtalstid, rent juridiskt, för dessa två 
avtal? 

o Är det något specifikt som enskild kommun ska ta hänsyn 
till? 

o Finns det någon särskild anledning till att det lokala avtalet 
endast kan förlängas ett år i taget?  

 
 

 

 

Lena Holmlund 

Avdelningschef arbetsmarknad och social välfärd 

 

Maria Ljung 

Planeringsledare Hälso- och sjukvård 

 

Linnea Winckler 

Projektledare Nära vård 
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1. Inledning 

Att stödja föräldrar i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna 

samhället kan göra för att främja barns hälsa och utveckling. Trygga och 

välinformerade föräldrar är en viktig förutsättning för en positiv 

utveckling för barnet och minskar risken för en rad olika hälsoproblem och 

riskbeteenden.1   

Kommuner och regioner har ett ansvar i att stödja föräldrarna i 

föräldraskapet2 och där utgör familjecentralerna och de 

familjecentralsliknande verksamheterna en viktig arena.  

Under 2020 lyfte Västra Götalandsregionen fram behovet av att tydliggöra 

uppdrag och förväntningar på familjecentralerna i Västra Götaland. 

Genom att skapa ett länsgemensamt inriktningsdokument för Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ville man 

kvalitetssäkra en lägsta nivå för familjecentralerna i länet.   

Den 10 maj 2021 fastställde Vårdsamverkan Västra Götaland en 

uppdragshandling som gav Västra Götalandsregionen och VästKom i 

uppdrag att ta fram ett inriktningsdokument för familjecentralerna i 

Västra Götaland. Vårdsamverkan Västra Götaland konstaterade att de 

senaste årens rapporter och utredningar visat på ett behov av att skapa en 

gemensam grund för struktur, organisation och styrning av 

familjecentraler i länet.  

Detta inriktningsdokument tituleras här Samverkansavtal med hänvisning 

till gällande riktlinje för gemensamma styrdokument i Västra Götaland.3 

Samverkansavtalet hanterar samverkan mellan ingående verksamheter i 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. På nationell 

nivå har vi i nuläget en stor brist på barnmorskor, vilket slår igenom även i 

vårt län. Detta påverkar förutsättningarna för samverkan kring 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till 

rådande situation har tagits i framtagandet av detta samverkansavtal.4  

 
 

1 En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (2018), Regeringen. 
2 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 
Riksdagen.   
3 Riktlinje – Gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg, 
Vårdsamverkan Västra Götaland. 
4 Se bilaga 3.  
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2. Syfte och mål 

Syftet med ett gemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland är:  

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar 

- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 

- att kvalitetssäkra verksamheterna  

 

Målet är att genom familjecentralerna och de familjecentralsliknande 

verksamheterna bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen.  

 

3. Avtalsparter 

Detta samverkansavtal gäller samtliga 49 kommuner i Västra Götaland 

samt Västra Götalandsregionen.  

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 

huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där 

lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det 

som omfattas i detta samverkansavtal.  

 

4. Avtalstid och uppföljning 

Avtalet gäller under perioden 2023-06-01 – 2025-12-31. Om avtalet inte 

sagts upp skriftligen 12 månader innan avtalets utgång förlängs det 

automatiskt med 2 år. Uppföljning kommer ske under avtalsperioden. 

Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ 

till en översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO. 

Båda huvudmännen har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma 

uppföljningen av samverkansavtalet. Uppföljning ska ske gentemot 

Vårdsamverkan Västra Götaland.  

 

5. Styrande dokument och lagstiftning 

Vid framtagande av detta samverkansavtal har följande styrande 

dokument och lagstiftning tagits i beaktande: 
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- Hälso- och sjukvårdslagen.5 

- Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.6 

- Socialtjänstlagen.7 

- Skollagen.8 

- Slutrapport regional översyn av familjecentraler.9 

- Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat 

arbetssätt i Göteborg.10 

- Nationell vägledning Familjecentral.11 

- Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2024.12  

- Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga.13 

 

En viktig utgångspunkt för arbetet med framtagandet av 

samverkansavtalet har också varit proportionell universalism. Det vill säga 

att insatser till föräldrar bör vara universella och riktade till alla, men 

samtidigt vara proportionella till de behov som finns i utsatta grupper.14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proportionell universalism. 15 

 
 

5 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Riksdagen. 
6 Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197), 
Riksdagen. 
7 Socialtjänstlagen (2001:453), Riksdagen. 
8 Skollag (2010:800), Riksdagen.  
9 Slutrapport regional översyn av familjecentraler (2016), Acando. 
10 Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i 
Göteborg (2018), Arthur D Little. 
11 Nationell vägledning Familjecentral. Samverkan för barns bästa (2021), 
Föreningen för familjecentralers främjande.  
12 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, Västra Götalandsregionen.  
13 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34), Regeringen. 
14 Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete, Folkhälsomyndigheten. 
15 Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen. 
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I samverkansavtalet används genomgående begreppet föräldrar och inte 

vårdnadshavare. Ett barn kan ha annan vårdnadshavare än en förälder, 

men eftersom begreppet föräldrar används generellt i nationella 

definitioner, utredningar och underlag, varav detta avtal utgår från 

flertalet av dem, används begreppet föräldrar även i detta avtal. 

Vårdnadshavare kan likställas med föräldrar i detta dokument.   

 

6. Målgrupp 

Målgruppen för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 

är blivande föräldrar, barn från noll år till dess att barnet uppnått 

skolålder och övergått till elevhälsan, dess föräldrar samt andra viktiga 

vuxna runt barnet.  

 

7. Familjecentralers och familjecentralsliknande 

verksamheters uppdrag 

En familjecentral och en familjecentralsliknande verksamhet är en 

verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är 

hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. 

Familjecentralens och den familjecentralsliknande verksamhetens 

uppdrag är att arbeta för att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom 

att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och föräldrar. 

Verksamheten är en ingång att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda 

kompletterande stödinsatser för föräldrar som är i behov av det.16   

Familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten är en 

arena där kommun och region genomför gemensamma tidiga insatser17 

och en verksamhet med goda förutsättningar för olika professioner att 

samarbeta för barnets bästa.18  

Syftet med familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten 

som samverkansarena är att genom föräldrarna minska: 

- Fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn. 

- Ojämlikheten i hälsa bland barn. 

 
 

16 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
17 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
18 Familjecentraler, Rikshandboken barnhälsovård – för professionen. 
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- Risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör 

att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.19 

 

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, familjens livssituation 

och genom samarbete, samordning och samverkan, ska familjecentralen 

och den familjecentralsliknande verksamheten:20 

- Erbjuda lättillgängligt stöd. 

- Vara ett kunskaps- och informationscentrum. 

- Stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter. 

- Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga. 

- Främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn. 

- Uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns 

på avvikande utveckling eller där det finns tecken på riskfaktorer i 

barnets närmiljö. 

- Stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar. 

- Erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med 

barn. 

- Stärka barnets och förälderns sociala nätverk. 

- Stärka ett jämställt föräldraskap. 

- Stärka barns språkutveckling. 

- Stärka integrationen.21 

 

8. Definitioner 

8.1.Familjecentrerat arbetssätt 

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter ska präglas av 

ett familjecentrerat arbetssätt. Ett familjecentrerat arbetssätt avser att 

insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen, eller den 

blivande familjen, och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra 

uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.  

 
 

19 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
20 Exempel på verktyg och satsningar som kan ingå i familjecentralens verksamhet 
eller den familjecentralsliknande verksamheten är Kraftsamling fullföljda studier, 
Västra Götalandsregionen och Bygg resiliens – för att stärka föräldrar och barn 
(breddinförs hösten 2022 i Västra Götaland. Kompletteras med länk vid slutversion 
av detta samverkansavtal. 
21 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
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Ett familjecentrerat arbetssätt kännetecknas av:  

- Ett hälsofrämjande perspektiv där människors styrkor lyfts fram 

och tas tillvara.  

- Barnets/den unges bästa sätts i främsta rummet.  

- Föräldrarna ses som barnets/den unges viktigaste resurser.  

- Det sociala nätverket runt barnet/den unge ses som viktig resurs 

för den unge.  

- Arbetssättet anpassas utifrån barnet/den unges mognadsgrad.  

- Gränsöverskridande samverkan där verksamheterna sätter barn-, 

ungdoms- och familjeperspektivet främst.  

Familjecentrerat arbetssätt ska tillämpas av alla ingående verksamheter 

inom familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.   

 

8.2.Familjecentral 

En familjecentral är en samlokaliserad verksamhet som minst består av 

barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst 

med inriktning mot förebyggande arbete.  

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i 

samarbetet, som till exempel folktandvård, bibliotek, 

föräldrastödsutvecklare, logoped, budgetrådgivning och psykologer för 

mödra- och barnhälsovård. 

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet benämns båda som 

familjecentral externt, gentemot allmänheten. Det ska tydligt framgå vad 

allmänheten kan förvänta sig från verksamheten, och vilka 

basverksamheter och andra verksamheter som finns där.  

Familjecentralens arbete ska regleras i ett lokalt samverkansavtal.  

 

8.3.Familjecentralsliknande verksamhet 

Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård i 

samverkan med öppen förskola. Dessa behöver inte vara samlokaliserade. 

Den familjecentralsliknande verksamheten ska utöver detta också 

samverka med minst en av de återstående basverksamheterna. 
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Barnhälsovården ska vara samlokaliserad med minst en av de kommunala 

verksamheterna (öppen förskola eller förebyggande socialtjänst).22  

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i 

samarbetet, som till exempel folktandvård, bibliotek, 

föräldrastödsutvecklare, logoped, budgetrådgivning och psykologer för 

mödra- och barnhälsovård. 

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet benämns båda som 

familjecentral externt, gentemot allmänheten. Det ska tydligt framgå vad 

allmänheten kan förvänta sig från verksamheten, och vilka 

basverksamheter och andra verksamheter som finns där.  

Den familjecentralsliknande verksamhetens arbete ska regleras i ett lokalt 

samverkansavtal.  

 

8.4.Samlokalisering 

Samlokalisering innebär att hela den verksamhet som respektive part 

bedriver som berör familjecentralens eller den familjecentralslikande 

verksamhetens uppdrag ska vara fysiskt förlagd till familjecentralen eller 

den familjecentralsliknande verksamheten.23  

För barnhälsovårdens del innebär det hela barnhälsovårdens uppdrag. För 

barnmorskemottagningen utgörs detta av graviditetsrelaterad vård. För 

förebyggande socialtjänsts del innebär det uppsökande och servicebaserat 

arbete, till exempel föräldraskapsstöd. För öppna förskolan utgörs det av 

hela dess verksamhet.  

Samlokalisering skapar mer gynnsamma möjligheter till samverkan, men 

det är inte en förutsättning för samverkan. Samlokalisering är särskilt 

fördelaktigt för att nå ut till familjer med stora behov, och har således 

större fördelar i områden med sämre socioekonomiska förhållanden.24  

 

 

 
 

22 Utöver familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter kan annan 
avtalsbunden samverkan tecknas som inte faller inom ramen för ovanstående 
definitioner. Dessa samverkansformer omfattas inte av detta avtal.  
23 Lokalanpassningar kan behöva göras utifrån ingående basverksamheters krav på 
standard och säkerhet.  
24 Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i 
Göteborg (2018), Arthur D Little. 
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9. Samverkan  

Samverkan handlar om både samarbete med personlig kontakt i det 

löpande arbetet och samordning av resurser på huvudmannanivå. Det 

handlar om att skapa konsensus, förtroende och tillit kring ansvar och 

roller. Utöver intern samverkan på den egna familjecentralen eller inom 

den familjecentralsliknande verksamheten sker även extern samverkan 

med andra verksamheter. 

Följande förutsättningar behöver finnas för att få till en bra samverkan: 

- Kunskap om varandras kompetenser. 

- Tydliga roller med arbetsbeskrivningar. 

- Gemensam värdegrund (familjecentrerat arbetssätt). 

- Gemensam verksamhetsplan och uppföljning. 

- Tydlig styrning och ledning. 

- Samverkanstid där tid avsätts för regelbundna möten med  

personalen som arbetar på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten, samt tid för möten med 

respektive chefer för de olika verksamheterna.25 

- Gemensam kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen planeras 

i styrgruppen och beslutas av chef för respektive verksamhet.  

- Rutiner för hantering av dokumentation och sekretess.  

Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en 

välfungerande familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet, och 

ökar förmågan att upptäcka och tillgodose barns och barnfamiljers 

individuella behov.26 

 

10. Samverkande parter 

En familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet utgörs i 

grunden av samverkan mellan fyra basverksamheter. Utöver 

basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.  

 
 

25 Familjecentraler, Rikshandboken barnhälsovård – för professionen. 
26 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34), Regeringen.  
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Nedan beskrivs ingående basverksamheters uppdrag, åtagande, roller och 

kompetens kopplat till familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter.  

 

10.1. Socialtjänst  

I socialtjänstlagen anges att socialnämnden i den uppsökande 

verksamheten ska upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och 

enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. När det 

gäller gruppen barn och unga finns särskilda bestämmelser i 

socialtjänstlagen. Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. En 

familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet ger 

socialtjänsten en bred arena att möta blivande föräldrar och föräldrar till 

små barn i enlighet med socialtjänstlagens uppsökande och 

servicebaserade arbete. Genom socialtjänstens samlokalisering med andra 

inom en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet finns en 

flexibel och adekvat struktur för socialtjänstens samverkansansvar och 

uppsökande service, för att kunna erbjuda stöd utifrån familjens behov.  

Tack vare samverkan med mödra- och barnhälsovård och öppen förskola 

kan föräldrar på ett lättillgängligt sätt få tillgång till socialtjänstens 

resurser och kompetens redan under graviditeten eller som nybliven 

förälder.  

Socialtjänsten kan bedriva förebyggande arbete på olika nivåer; individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Det kan handla om spännvidden mellan att delta 

och leda olika föräldrastödsprogram (individuellt eller i grupp), social 

rådgivning, samhällsinformation, motivation- och nätverksarbete eller att 

tidigt upptäcka behov och lotsa vidare till ytterligare stöd. Det kan också 

handla om samtal kring familjeliv, relationer, anknytning och samspel 

samt att arbeta för att främja barnfamiljers situation i området.  

 

10.2. Öppen förskola 

Öppen förskola regleras av skollagen och lagen om Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter. Enligt skollagen får en kommun 

anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk 

omsorg. Den öppna förskolan är en verksamhet som riktar sig till barn och 

föräldrar och annan medföljande vuxen. Verksamheten är hälsofrämjande, 

generell, tidigt förebyggande och stödjande. Den öppna förskolan ska 
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erbjuda barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den ger 

föräldrar stöd i föräldrarollen och möjlighet till social gemenskap. 

Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när eller hur ofta de vill 

komma. Den öppna förskolan utformas utifrån de behov som finns på 

orten eller bostadsområdet. Det innebär att innehållet i verksamheten 

varierar från plats till plats.  

Öppna förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 

samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en 

lämplig sammansättning och storlek.  

För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan 

utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 

pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

Verksamheten på öppna förskolan utvecklas utefter varje barns behov och 

tillsammans med besökarna, genom att skapa arbetsformer där barn och 

föräldrar är delaktiga. Pedagogen har till uppgift att arbeta med både barn, 

föräldrar och relationen mellan dem samt visa på ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Den öppna förskolan riktar sig till familjer med barn från 

0 år till dess barnet/barnen börjar skolan.  

I en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet tillför öppen 

förskola pedagogisk kompetens och ett pedagogiskt perspektiv. Genom 

samverkan i en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet 

ökar öppna förskolans möjligheter att tidigt upptäcka och tillgodose behov 

hos familjerna.  

 

10.3. Barnmorskemottagning  

Övergripande basuppdrag för barnmorskemottagningen är hälsovård 

under graviditet (inklusive föräldrautbildning och 

förlossningsförberedelse), preventivmedelsrådgivning, förebygga sexuellt 

överförbara sjukdomar samt organiserade gynekologiska 

cellprovskontroller enligt gällande vårdprogram. 

Barnmorskemottagningen spelar en central roll för kvinnors och familjers 

hälsa genom rådgivning och insatser inom graviditetsövervakning och 

sexuell och reproduktiv hälsa. Den del av uppdraget som omfattar 

hälsovård under graviditet utgör cirka hälften av alla besök på 

barnmorskemottagningen.  

Hälsovård under graviditet har till syfte att främja hälsa och verka 

förebyggande. Det är ett sätt att arbeta med medicinskt och psykosocialt 

omhändertagande av målgruppen.  
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Barnmorskemottagningens kompetens innehas av barnmorskan. 

Barnmorskemottagningen ska etablera nära samverkan mellan 

mottagningar, kommuner och vårdenheter inom vårdval med flera för att 

skapa en väl fungerande vårdkedja för familjer med särskilda behov. 

Folkhälsoperspektivet genomsyrar allt arbete och målsättningen är att i 

varje enskilt möte uppmärksamma levnadsvanor, att nå alla och samtidigt 

identifiera individer med behov av extra stöd och initiera insatser i 

samverkan med relevanta aktörer.  

Barnmorskemottagningen och barnmorskan är en bas för 

familjecentralens och den familjecentralsliknande verksamhetens arbete 

kring familjeplanering, det ofödda barnet och de blivande föräldrarna. Den 

tvärprofessionella samverkan på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten underlättar barnmorskans uppdrag 

angående tidig upptäckt, minimera risken att det ofödda barnet ”faller 

mellan stolarna” och öka möjligheten att ge rätt insats i rätt tid. 

 

10.4. Barnhälsovård 

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och 

sociala hälsa för barn. Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, 

förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid 

problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Detta genomförs 

bland annat genom att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor enligt 

barnhälsovårdens nationella program. Barnhälsovårdssjuksköterskan 

utgör den främsta kompetensen inom barnhälsovården i nära samarbete 

med läkare och psykolog.    

Enligt Socialstyrelsen krävs det samsyn, struktur och styrning för att 

hälsoarbetet inom barnhälsovården ska vara framgångsrikt. 

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter lyfts fram som 

konkreta exempel på hur barnhälsovårdspersonalens samverkan med olika 

verksamheter kan organiseras. Den största vinsten med familjecentralers 

och familjecentralsliknande verksamheters samverkansform är 

personalens ökade förmåga att upptäcka och möta barnfamiljernas behov 

av stöd, vilket gör familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter till en väl lämpad arena för föräldraskapsstöd.   
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11. Organisation, ledning och styrning 

11.1. Styrgrupp 

Organisering av ledning och styrning är avgörande för ett framgångsrikt 

arbete på en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet. Varje 

familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska därför ha en 

styrgrupp (som kan vara samma för fler än en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet) med uppdrag att styra och leda de 

olika verksamheternas gemensamma åtaganden. Styrgruppen ska utgöras 

av de närmaste cheferna till varje profession. Till exempel: 

- Verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef för 

barnhälsovård. 

- Enhetschef för barnmorskemottagning. 

- Enhetschef/rektor för förskola. 

- Enhetschef för förebyggande socialtjänst. 

 
Andra nyckelfunktioner kan också ingå i styrgruppen. Det är viktigt att 

cheferna i styrgruppen är väl insatta i det dagliga arbetet och i 

utvecklingen av den enskilda familjecentralen eller familjecentralsliknande 

verksamheten.   

Styrgruppen eller chefer över styrgruppen ansvarar för att 

samverkansavtal skrivs och att alla parter undertecknar detta. 

Tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller 

familjecentralsliknande verksamheten ska styrgruppen upprätta 

uppföljningsbara mål för verksamheten. Styrgruppen ska leda och följa 

familjecentralens eller den familjecentralsliknande verksamhetens 

utveckling enligt de fastställda målen och riktlinjerna.  

För att samverkan ska fungera tillfredsställande ska alla verksamheterna i 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ha en 

gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen 

ansvarar för att verksamhetsplanen upprättas. 

Styrgruppen behöver mötas fyra gånger per år och då tillsammans med 

samordnaren för familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten. Om anledning uppstår, till exempel vid nystart, kan det 

finnas behov av ytterligare möten. Digitalt deltagande fungerar utifrån 

behov.  
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11.2. Samordnare 

Varje familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska ha en 

samordnare27 som håller ihop verksamheten och är länken mellan 

arbetslaget och styrgruppen i båda riktningar. Samordnarrollen är inte 

knuten till en viss profession. Samordnaren utses av styrgruppen som 

också beslutar om samordnarens uppdrag och tjänstgöringsgrad.  

Samordnarens uppdrag kan innehålla följande: 

- Verka för att det gemensamma, vardagliga arbetet på  

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten 

fungerar. 

- Föra dialog med styrgruppen. 

- Främja samverkan och verksamhetens utveckling tillsammans med 

övriga i arbetsgruppen. 

 
Detta kan till exempel innebära att: 

- Planera och leda samverkansmöten och verksamhetsmöten för 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

- Delta på styrgruppsmöten. 

- Representera familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten utåt.  

- Ansvara för hemsida, informationsmaterial och sociala medier. 

- Ansvara för utifrån kommande studiebesök. 

- Ansvara och driva planering för gemensam fortbildning inom 

arbetslaget. 

- Sammanställa årlig verksamhetsberättelse. 

- Initiera utvecklingsarbeten på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten. 

- Vara ansvarig för introduktion av nyanställd personal på 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

- Organisera och fördela gemensamma arbetsuppgifter. 

- Ansvara för informationsflödet till samtliga medarbetare. 

- Bevaka och samordna gemensamma utbildningsfrågor. 

- Förfoga över familjecentralens eller den familjecentralsliknande 

verksamhetens gemensamma budget om sådan finns. 

 
 

27 Utöver samordnare kan även koordinatorer finnas i vissa kommuner. 
Koordinatoruppdraget är vanligtvis bredare än samordnarrollen och kan till 
exempel omfatta ett helhetsansvar i ett geografiskt område kring utveckling av 
strukturer för samverkan och utveckling av familjecentrerat arbetssätt. 
Koordinatorn kan i vissa fall även inneha rollen som samordnare.   
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- Upprätta årlig, gemensam verksamhetsplan med uppföljning och 

utvärdering på uppdrag av styrgruppen.  

 

12. Lokal uppföljning 

Uppföljning av familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten ska ske lokalt. Styrgruppen ska tillsammans med de 

verksamma på familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten upprätta uppföljningsbara mål. Alla verksamheter i 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ska ha en 

gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen 

ansvarar för att det årligen upprättas en gemensam verksamhetsplan med 

uppföljning och utvärdering.28 

 

13. Sekretess 

De verksamheter som samverkar inom familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten omfattas av olika 

sekretessbestämmelser. Grunden för de olika personalgruppernas 

tystnadsplikt är dock densamma. Allt utbyte av information ska ske enligt 

gällande lagstiftning och regleras i offentlighets- och sekretesslagen.29 Inga 

uppgifter om enskild kan lämnas vidare till en annan verksamhet inom 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten utan att 

den enskilde lämnat sitt samtycke till detta eller att det finns en 

sekretessbrytande regel för detta i offentlighets- och sekretesslagen.  

 

14. Ekonomi 

14.1. Gemensamma kostnader 

Alla basverksamheter som ingår i samverkan kring en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet ska dela lika på den gemensamma 

kostnaden kopplad till samordnaren. Den verksamhet där samordnaren 

anställs ersätts av övriga ingående verksamheter med maximalt 40 000 

 
 

28 På sikt behöver en länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och 
kvalitetssäkring tas fram. Se avsnitt 16, Utvecklingsområden.  
29 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Riksdagen. 
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kr/år30 per ingående verksamhet och per familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet, för den gemensamma kostnaden 

kopplad till samordnaren. Detta gäller både vid tecknande av nya lokala 

samverkansavtal och vid redan befintliga lokala samverkansavtal.  

Alla nya etableringar av familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter ska från och med att detta avtal träder i kraft dela lika på 

gemensamma kostnader mellan de ingående verksamheterna, om inte 

annat överenskommes i det lokala samverkansavtalet.  

Gemensamma kostnader utgörs av kostnader kopplade till samordnaren, 

kostnader kopplade till gemensamma insatser enligt verksamhetsplan och 

kostnader kopplade till gemensamma lokaler. 

Gemensamma lokaler definieras utifrån uppdrag och utgår från en 

miniminivå bestående av en toalett för personal, en toalett för besökare 

samt ett konferensrum och ett personalrum. 

Till kostnader som är kopplade till gemensamma lokaler ingår bland annat 

hyra för gemensamma ytor, lokalvård, gemensamma möbler, lås och 

inbrottslarm, brandskyddsutrustning, utrymnings- och överfallslarm, IT, 

skrivare och liknande.   

 

14.2. Finansiering av respektive basverksamhet 

De ingående parternas medverkan i en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet finansieras på olika sätt.  

Barnhälsovården får ersättning utifrån egen samlokalisering eller icke 

samlokalisering i enlighet med Krav- och kvalitetsbok Vårdval 

Vårdcentral.31 

Barnmorskemottagningen får ersättning i enlighet med 

vårdöverenskommelse mellan regional nämnd och styrelsen för 

Regionhälsan. 

För kommunernas del skapas förutsättningar att ingå i en familjecentral 

eller familjecentralsliknande verksamhet vid nyetablering genom 

 
 

30 Ersättningsbeloppet avser år 2023. Därefter årlig indexuppräkning enligt 
prisindexet PKV, SKR.  
31 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, Västra Götalandsregionen.  

 



221/22  Remiss - samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR - KS2022/1623-3  Remiss - samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR : Samverkansavtal familjecentraler remissversion (5)

 Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 18  

tillsättande av resurser. Därefter hanteras kommunernas finansiering 

genom ordinarie budgetprocess.  

 

15. Lokala samverkansavtal 

Det lokala samverkansavtalet bör bestå av två olika delar – ett 

samverkansavtal som hanterar verksamheterna och samverkan dem 

emellan samt ett nyttjanderättsavtal som hanterar lokaler och hyror.  

Se bilaga 1 för mall av ett lokalt samverkansavtal och bilaga 2 för mall av 

ett lokalt nyttjanderättsavtal. 

Mallarna är förslag på hur respektive avtal kan utformas.  I avtalen kan 

den lokala styrgruppen lägga till rubriker och innehåll utifrån behov. I 

nyttjanderättsavtalet kan även en del av punkterna redan ha reglerats i 

samverkansavtalet.  

Ett lokalt samverkansavtal ska dock innehålla följande punkter: 

- Avtalsparter och placering 

- Avtalstid 

- Avtalets utgångspunkter 

- Syfte med avtalet 

- Familjecentralens syfte och mål  

- Parternas gemensamma ansvar 

- Parternas enskilda ansvar 

- Styrgrupp 

- Samordnare 

- Personalgrupp 

- Sekretess och informationsöverföring 

- Finansiering  

- Ändring och tillägg i avtalet 

- Tvist 

- Underskrift 
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16. Utvecklingsområden 

Vid framtagande av detta samverkansavtal har ett antal framtida 

utvecklingsområden identifierats. Utvecklingsområdena har framkommit 

genom de underlag som fungerat som utgångspunkt för arbetet.32 

Utvecklingsområdena faller inte inom ramen för framtagandet av detta 

samverkansavtal och är så pass omfattande att de kräver egna processer.  

- En länsgemensam utvecklingsgrupp behöver tillskapas för att 

omhänderta utpekade och kommande utvecklingsfrågor i 

samverkan kring familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter. Utvecklingsgruppen behöver kopplas till en 

länsgemensam styrgrupp med ansvar kring barn och unga-frågor. 

 

- En länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och 

kvalitetssäkring behöver tas fram.  

 

- Länsgemensamma utbildningsinsatser för de som arbetar på och 

med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 

behöver tas fram. Kunskap om familjecentrerat arbetssätt behöver 

också säkerställas hos både personal och styrgrupper.  

 

- Förutsättningarna för att utöka åldersspannet för familjecentraler 

och familjecentralsliknande verksamheter till och med 12 år 

alternativt 17 år behöver utredas. Det finns också ett behov i 

samband med detta att utreda förutsättningarna för att utveckla 

samverkan med ungdomsmottagningarna med målsättningen att få 

till stånd en mer stödjande helhet, utan glapp för barn och unga. 

Utifrån samma resonemang bör också utredas om samarbetet med 

tandvården ska vidareutvecklas länsövergripande i 

verksamheterna.    

 

- Arbeta för en gemensam verksamhetsutveckling som till exempel 

kan innefatta tillvägagångssätt att nå familjer i behov av stöd, 

speciellt i utsatta områden.  

 

 
 

32 Se stycke 5, Styrande dokument och lagstiftning. Utgångspunkt för 
utvecklingsområdena har främst varit Slutrapport regional översyn av 
familjecentraler (2016), Acando och Utvärdering av samverkansorganiseringar för 
familjecentrerat arbetssätt i Göteborg (2018), Arthur D Little. 
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- Ett vägledande dokument avseende familjecentralers och 

familjecentralsliknande verksamheters lokaler behöver tas fram.   

 

- En rutin för tillvägagångssätt vid nyetablering behöver tas fram. 

Rutinen bör inkludera behovs- och resurskartläggning inför beslut 

om nyetablering.  

 

- En långsiktig och övergripande utvecklingsplan för hela länet kring 

behov och lokalisering av familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter behöver tas fram. Syftet med 

planen är att kunna prioritera och täcka behov för att genom det 

säkerställa mer jämlik vård, stöd och omsorg.   
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Bilagor  

Se nedanstående sidor. 
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Bilaga 1. Mall för lokalt samverkansavtal 

 

Lokalt samverkansavtal 

(vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal) 

Familjecentralen / Familjecentralsliknande 

verksamheten skriv in namn på verksamheten 
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1. Avtalsparter och placering 

 
Namn på ingående barnavårdscentral (BVC), Västra Götalandsregionen 

(VGR), organisationsnummer 232100–0131 eller namn på företaget och 

deras organisationsnummer.  

Namn på ingående barnmorskemottagning, Regionhälsan, Västra 

Götalandsregionen (VGR), organisationsnummer 232100–0131 

Namn på ingående avdelning/enhet inom socialtjänst, förvaltning, 

kommunens namn och org.nr xxxxxx-xxxx. 

Namn på ingående öppen förskola, förvaltning, kommunens namn och 

org.nr xxxxxx-xxxx. 

Familjecentralen / den familjecentralsliknande verksamheten xx är 

lokaliserad på här skrivs besöksadressen till verksamheten. 

Utifrån samverkansavtalet för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland betecknas verksamheten som en 

familjecentral /familjecentralsliknande verksamhet. Utåt mot 

befolkningen kallas verksamheten för familjecentralen xx. Nedan benämns 

verksamheten därför som familjecentral. 

 

2. Avtalstid 

 
Avtalet gäller från xxxx-xx-xx till xxxx-xx-xx med möjlighet till max 12 

månaders förlängning. Förlängning ska vara skriftlig och beslutad av 

samtliga avtalsparter. 

Uppsägning av avtalet för upphörande eller omförhandling ska meddelas 

övriga parter skriftligen med sex månaders varsel. 

Rekommendation: Avtalstiden bör vara minst 3 år men inte längre än 5 år. 

Minst tre år ger verksamheten ro att arbeta och implementera vad som 

står i avtalet. Om avtalstiden är mer än 5 år finns det en risk att avtalet blir 

inaktuellt och inte följer förändringar i omvärlden. Om det finns en 

gemensam lokal bör samverkansavtalet följa hyresavtalet om inte 

hyresavtalet/-en är längre än 5 år. 
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3. Avtalets utgångspunkter 

 
Följande styrdokument ligger till grund för avtalet:  

- Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland (dnr xxxx).  

- Eventuell avsiktsförklaring mellan nämnd och kommun (dnr xxxx). 

- Fyll på med övriga eventuella styrdokument.  

 

 

4. Syfte med avtalet 

 
Syftet med avtalet är att säkra samverkan, skapa långsiktighet, kontinuitet 

och kvalitet i familjecentralens verksamhet samt familjecentralens roll i 

kommunområdets familjecentrerade arbete. Detta avtal reglerar 

verksamhetens ledningsstruktur, innehåll, respektive parts ansvarsområde 

och finansiering av gemensamma resurser utöver lokaler. Hänvisa till 

aktuellt avtal som reglerar verksamhetens lokalfrågor. Se och utgå från 

”Mall nyttjanderättsavtal”.  

 

5. Familjecentralens uppdrag och mål 

 
Familjecentralens övergripande uppdrag och mål 

Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 7.  

 

Familjecentralens lokala mål och uppföljning  

Styrgruppen ska tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller 

den familjecentralsliknande verksamheten upprätta uppföljningsbara mål. 

Alla verksamheter i familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten ska ha en gemensam verksamhetsplan som följs upp och 

utvärderas. Styrgruppen ansvarar för att det årligen upprättas en 

gemensam verksamhetsplan med uppföljning och utvärdering.  
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6. Parternas gemensamma ansvar 

 
Parterna ska tillsammans skapa en verksamhet som möter de behov som 

finns hos målgruppen och som motsvarar behovet i det geografiska 

området. Parterna ansvarar för att upprätta verksamhetsplan och 

uppföljningsbara mål samt att följa verksamhetens utveckling enligt de 

fastställda målen och riktlinjerna. Parterna har också ansvar för den 

gemensamma kompetensutvecklingen hos personalgruppen.  

Parterna ansvarar även för att avsätta gemensam tid för personalgruppen 

att ha samverkansmöten. För samverkansmöten, där alla 

samverkansparter är representerade, avsätts xx timmar/månad. På dessa 

möten behandlas till exempel utvecklingsfrågor och samverkansaktiviteter. 

Lokalfrågor ska behandlas på tid då de som arbetar i lokalerna deltar. 

 

7. Parternas enskilda ansvar 

 
Varje avtalspart har ansvar för sin egen verksamhet och personal. Varje 

chef ansvarar för att familjecentralen blir en del av respektive avtalsparts 

ordinarie verksamhet. Varje avtalspart ansvarar för att respektive personal 

har: 

- Utrymme för samverkan i sin tjänst. 

- Möjlighet till gemensam utbildning och kompetensutveckling. 

- Kunskap om familjecentrerat arbetssätt. 

- Kunskap kring rutiner för dokumentation och sekretess.   

 

8. Styrgrupp  

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 11.1.  

Anpassa utifrån lokala förutsättningar och överenskommelser.  

 

9. Samordnare 

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 11.2 och 14.1.  
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Anpassa utifrån lokala förutsättningar och överenskommelser. Beskriv 

samordnaruppdragets omfattning (tjänstegrad) och uppdrag för 

samordnaren. 

Gällande finansiering av samordnartjänsten, se avsnitt 15 i detta avtal.  

 

10. Personalgrupp  

 
Ange aktuell personal som bemannar familjecentralen.  

 

11. Sekretess och informationsöverföring 

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 13.  

 

12. Systematiskt brandskyddsarbete 

 
Styrgruppen ansvarar för att det upprättas samt bedrivs ett systematiskt 

brandskyddsarbete i de gemensamma lokalerna på familjecentralen, för de 

verksamheter som finna i lokalerna. Styrgruppen utser även SBA ombud 

som har ansvaret för att bedriva SBA ronder i dessa ytor, utför kontroller 

på brandlarmet samt genomför utrymningsövningar. Det ska även finnas 

en plan för utrymning i de gemensamma ytorna där avsökning av dessa 

ingår. Det ska finnas en gemensam återsamlingsplats för att underlätta 

kontakt vid en utrymning. 

 

13. Hot och våld 

 
Incidenter gällande hot och våld kan inträffa och en gemensam plan för 

detta tas fram utav berörda verksamheter. 

 

14. Försäkring 

 
Respektive verksamhet försäkrar sina inventarier. Den verksamhet som 

har störst andel av familjecentralens lokaler försäkrar även de inventarier 

som finns i de gemensamma ytorna.  
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15. Finansiering 

 
Lokaler 

Hänvisa till aktuellt avtal som reglerar verksamhetens lokalfrågor. Se och 

utgå från ”Mall nyttjanderättsavtal”.  

 

Personalkostnader 

Respektive avtalspart står för personalkostnader avseende sin personal 

och för andra verksamhetsspecifika kostnader.  

 

Samordnare  

Kostnaden för samordnaren ska delas lika mellan de basverksamheter som 

ingår i samverkan kring familjecentralen. Se Samverkansavtal 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra 

Götaland, avsnitt 14.1.  

Ange kostnad för samordnaren, anställande part och upplägg för 

ersättning från övriga ingående verksamheter.  

 

16. Ändringar och tillägg i avtalet 

 
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den 

verksamhet som avtalet avser kan komma att förändras till följd av ny 

lagstiftning, beslut inom respektive huvudman eller annat. Skulle sådana 

förändringar uppkomma har parterna skyldighet att snarast informera 

övriga avtalsparter om detta.   

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande skriftligen 

godkännas av parterna. 

 

17. Tvist 

 
Tvist mellan parterna om tolkning eller tillämpning av detta avtal löses i 

samförstånd mellan parterna. Om tvist om tolkning eller tillämpning av 

avtalet inte kan lösas i samförstånd mellan parterna, lyftes frågan till 

respektive huvudman. 
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18. Underskrift 

 
Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar där parterna tagit var 

sitt original. 

 

 

Datum och ort     Datum och ort 

För öppen förskola    För mödrahälsovård  

Ange förvaltning,     Västra Götalandsregionen 

xx kommun  

       

Namn      Namn 

Titel      Titel 

 

 

För ange förvaltning för socialtjänst  För xx vårdcentral, BVC 

xx kommun                           Västra Götalandsregionen

    

       

Namn      Namn 

Titel      Titel 

 

 

För (tex bibliotek)    För (tex tandvården) 

 

      

Namn      Namn 

Titel      Titel 
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Bilaga 2. Mall för lokalt nyttjanderättsavtal 

 

Lokalt nyttjanderättsavtal 

(vid sidan av ett lokalt samverkansavtal) 

Familjecentralen / Familjecentralsliknande 

verksamheten skriv in namn på verksamheten 
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OBS! Nyttjanderättsavtal har inga formkrav. Tänk på att detta endast är ett 

förslag på hur ett nyttjanderättsavtal kan utformas och att det eventuellt 

inte täcker alla punkter som kan vara aktuella för just er. En del av 

punkterna regleras eventuellt redan i samverkansavtalet. Ta bort och lägg 

till rubriker utefter vad ert behov är.  

1. Avtalsparter och lokalisering 

 
(1) Y, organisationsnummer (Upplåtaren) och 

(2) X, organisationsnummer (Nyttjaren) 

gemensamt benämnda som parterna. 

Familjecentralen / familjecentralsliknande verksamheten zz är lokaliserad 

på adress zz.  

 

2. Nyttjanderättens omfattning och ändamål 

 
Y upplåter härmed nyttjanderätten avseende Familjecentralen zz på 

adressen zz till X på nedanstående villkor. 

Nyttjanderätten enligt detta avtal omfattar… till exempel lokaler, ytornas 

storlek, parternas andel, årlig kostnad i ett visst basårs prisnivå.  

 

3. Nyttjanderättsperiod, uppsägningstid och förlängningstid 

 
Avtalet gäller fr.o.m. 20xx-xx-xx och tills vidare alt tom 20xx-xx-xx. 

Avtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som 

inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Uppsägningen ska 

vara skriftlig. 

Vid behov om förlängning av upplåtelsen ska….  

 

4. Ersättning för upplåtelsen 

 
Y ersätts med zz kronor per månad/år/kvartal. 

Betalningsvillkor... 
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Ersättningen omfattar till exempel uppvärmning av lokalen, vatten, 

avlopp, ventilation och el, avfallshantering, trappstädning och 

snöröjning/sandning och som inte framgår av tidigare punkter. 

 

5. Upplåtarens åtaganden 

 
Upplåtaren ansvarar för att….. 

 

6. Nyttjarens åtaganden 

 
Nyttjaren ansvarar för att…  

 

7. Överlåtelse av nyttjanderätten 

 
Exempelvis: Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Y:s samtycke. X 

får inte heller upplåta rättighet som helt eller delvis härrör från detta avtal 

utan Y:s samtycke. 

 

8. Nedsättning av ersättningsbeloppet 

 
Exempelvis:  X har rätt till skälig nedsättning av ersättningsbeloppet när Y 

brister i sin underhållsskyldighet enligt detta avtal och gällande rätt. 

Exempelvis: Om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten och detta sker 

utan X vållande har X rätt till skälig nedsättning av ersättningsbeloppet 

och, om hindret är av så väsentlig art att det helt hindrar utförandet av X 

verksamhet, att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Om hindret 

har resulterat i ekonomisk skada för X äger X rätt att få denna skada 

ersatt. 
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9. Hävning av nyttjanderätten 

 
Exempelvis:  Part får häva avtalet om motparten inte fullgör sina 

åtaganden enligt avtalet och rättelse efter påminnelse inte sker utan 

dröjsmål och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 

 

10. Force Majeure 

 
Exempelvis: Oförutsägbara händelser som omfattande arbetskonflikter, 

miljö- och naturkatastrofer samt allvarlig smittspridning eller annan 

omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar en part 

från att fullfölja skyldigheter som följer av avtalet befriar sådan part från 

dessa skyldigheter. 

 

11. Ändringar och tillägg till nyttjanderätten 

 
Exempelvis: Ändringar och tillägg till avtalet ska vara skriftliga och 

undertecknas av båda parter för att vara giltiga. 

 

12. Underskrift 

 
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 

har tagit varsitt. 

Ort, datum 

 

------------------------------------ 

Y 

 

 

------------------------------------ 

X
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Bilaga 3. Barnmorskemottagningens uppdrag och 

åtagande 

Utifrån att det finns en nationell brist på barnmorskor i Sverige i nuläget 

behöver barnmorskemottagningens åtagande och uppdrag kopplat till 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter anpassas och 

begränsas en tid framöver. Under avtalstiden gäller följande 

förutsättningar för barnmorskemottagningens deltagande i 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter:  

- Barnmorskemottagningen prioriterar socioekonomiskt utsatta 

områden med full samlokalisering och permanent 

barnmorskemottagning på plats. 

 

- Inget krav på samlokalisering i övriga, icke-socioekonomiskt svaga, 

områden, utan i dessa fall sker samverkan med övriga 

verksamheter genom lokala samverkansavtal för 

familjecentralsliknande verksamhet. 

 

- Barnmorskemottagningen samverkar på individnivå 

(överlämningar, konsultation förebyggande socionom, SIP och så 

vidare) i den omfattning det behövs utifrån den gravida/det 

väntade barnets behov. 

 

- Barnmorskemottagningen förlägger en träff per föräldrautbildning 

lokalt på plats på familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten i samverkan med övriga basverksamheter på 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

 

- Barnmorskemottagningen deltar på samverkansmöten på generell 

nivå utifrån uppdrag. En barnmorska representerar vid möten, ca 6 

timmar/termin. Vid behov av mer tid tas frågan via den lokala 

styrgruppen. 

 

- Enhetschef från barnmorskemottagningen ingår i den lokala 

styrgruppen och delta på dess möten fyra gånger per år. 

 

- I de fall barnmorskemottagningen inte är samlokaliserad närvarar 

inte barnmorskan vid möten som berör lokaler, städ, sophantering 

och liknande.  
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- Barnmorskan närvarar inte vid planering och utförande av 

samverkande verksamheters aktiviteter såsom utflykter och 

liknande.  

 

- Gemensam utbildning för medarbetare på familjecentralen 

planeras i styrgrupp och beslutas av chef för respektive verksamhet. 
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Sammanträdesdatum  2022-11-30 
Sida  11 (12) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 107/2022 

 Remiss - samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i VGR (Dnr KS2022/1623) 

Sammanfattning 
På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal 
för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. 
Berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kan 
komma med synpunkter på avtalet fram till den 10 december 2022. Ale, Alingsås, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Öckerö är de kommuner som har valt att svara på 
remissen i samverkan och med stöd av Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 
Förslag till beslut:  
 

Kungälvs kommun ställer sig bakom samlat remissvar från Göteborgsregionens 
kommunalförbund.  

 
 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss - samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i VGR 
Bilaga Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamhet i Västra Götaland. 
Bilaga Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter Synpunkter 
GR 2022 
Bilaga Samverkansavtal familjecentraler remissversion  

Förslag till Kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun ställer sig bakom samlat remissvar från Göteborgsregionens                  
kommunalförbund. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Remissen besvaras via webbenkät på vårdsamverkan.se. 
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verksamheter i VGR (Dnr KS2022/1623) 

Sammanfattning 
På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal 
för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. 
Berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kan 
komma med synpunkter på avtalet fram till den 10 december 2022. Ale, Alingsås, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Öckerö är de kommuner som har valt att svara på 
remissen i samverkan och med stöd av Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 
Förslag till beslut:  
 

Kungälvs kommun ställer sig bakom samlat remissvar från Göteborgsregionens 
kommunalförbund.  

 
 Beslutsunderlag 
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kommunalförbund. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Remissen besvaras via webbenkät på vårdsamverkan.se. 
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-12-07

Handläggarens namn
Susanne Levin

2022-11-23

Attestförteckning 2022-3 (Dnr KS2021/1943-5)

Sammanfattning

Attestförteckningen är en sammanställning av vilka personer som har attesträtt för samtliga
ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Förteckningen är en del av kommunens
internkontrollarbete och syftar till att säkerställa en rättvisande redovisning och inge oegentligheter
förekommer. Enligt arvodesreglementet avses även attest av arvoden och ersättningskrav för den
politiska verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut är att attestförteckningen fastställs.

Juridisk bedömning

Syftet med förteckningen är att kunna säkerställa att jäv undviks, och att det inte förekommer
oegentligheter.

En attest innebär att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.

Förvaltningens bedömning

Attest innebär att man kontrollerar och med sitt namn intygar att de ekonomiska transaktionerna
följer lagar och regler. I elektroniska system används användaridentitet och lösenord eller e-
signatur, i manuella processer används namnteckning med varaktig skrift.

Ekonomi- och kvalitetsenheten ansvarar tillsammans med sektorchefer för att det finns en aktuell
attestförteckning med namnteckningsprov. Ekonomichef har ansvar för att två gånger per år ta upp
attestförteckningen som ett delegeringsärende i Kommunstyrelsen.

Attestförteckningen är en ofrånkomlig nödvändighet för kommunen. Om man inte har en attestlista
så går det inte att säkerställa några ekonomiska transaktioner utifrån budgetperspektiv eller
resultat. Attestförteckning ska bidra till en rättvisande redovisning samt motverka att oegentligheter
förekommer.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Attestförteckningen är ett verktyg för att kunna hantera attest och ekonomi på ett korrekt sätt.
Att säkerställa en rättvisande redovisning är en viktig del i kommunstyrelsens resultatmål för att
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Eftersom ärendet är av administrativ art har ingen bedömning gjorts utifrån Agenda 2030

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Attestförteckningen är ett komplement till Attestreglementet.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Utifrån ett skattebetalarperspektiv är det att viktigt att säkerställa en god ekonomisk hushållning. 
Med attestförtäckningen säkerställs vem som har attesträtt och förvaltningen redovisar, med 
utgångspunkt utifrån intern kontrollplanen, 2 ggr/år denna förteckning. Som ytterligare ett 
komplement används namngivningsprov. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen påverkan på medarbetaren.

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader eller budgetpåverkan. Syftet med förteckningen är att säkerställa 
att ekonomiska transaktioner hanterats på ett korrekt sätt.

Förslag till beslut
Attestförteckning (KS2021/1943-5) fastställs.

Pia Jakobsson Haleh Lindqvist
ekonomichef kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Ansvar Ansvar Text Aa Konto Attestant Om en ny attestant finns From Listan uttagen från Unit 3 den 2022-11-23
10000 KF:s ordförande AA17846 Mats Mikulic
20000 KS:s ordförande AA17846 Mats Mikulic
20001 KS:s vice ordförande AA17846 Mats Mikulic
30000 Kommundirektör AA21127 Haleh Lindqvist
30111 Kommungemensamma kostnader AA00082 Pia Jakobsson
30112 Exploatering och realisationsresultat AA00082 Pia Jakobsson
40103 Utvecklingsledare folkhälsoarbete AA13991 Lena Arnfelt
40104 Näringslivsutvecklare AA24589 Madeleine Nilsson
40105 Valfunktion AA17846 Mats Mikulic AA17846 Madeleine Nilsson 2023-01-01
40106 Chef enheten för kommunkansli o juridik AA17846 Mats Mikulic AA17846 Madeleine Nilsson 2023-01-01
40107 Kommunförsäkringar AA24185 Ann-Charlott Backström
40120 Kommunikation AA24589 Madeleine Nilsson
41000 Sektorchef Bildning och lärande AA23664 Dennis Reinhold
41008 Administration BoL AA23664 Dennis Reinhold
41025 Trygga Ungdomsmiljöer AA05399 Thomas Hermansson
41030 Stödenheten AA03557 Linda Bjälkenborn
41031 Skolhälsovård AA01281 Catharina Bengtsson
41035 Flerspråksenheten AA05079 Sausan Rooke
41050 Förskola verksamhetschef AA24163 Monica Carhult Karlsson
41060 Rödhaken - Iskällan förskoleenhet AA14388 Charlotta Nilsson
41061 Solängen förskoleenhet AA07535 Annicka Svensson
41062 Fridhem förskoleenhet AA02397 Helen Karlsson Eliasson
41063 Kongahälla förskoleenhet AA30112 Renee Larsson  
41070 Ytterby Östra förskoleenhet AA36572 Hanna Pfotenhauer
41071 Ytterby Västra förskoleenhet AA20024 Ulrika Nilsson
41072 Kärna förskoleenhet AA02382 Helena Andersson
41073 Kareby-Hålta förskoleenhet AA02063 Malin Peterson
41074 Nordtag förskoleenhet AA01032 Åsa Ekelind
41075 Tjuvkil - Marstrand förskoleenhet AA24163 Monica Carhult Karlsson AA20024 Ulrika Nilsson 2023-01-01
41080 Olseängen förskoleehet AA15844 Marie Lundgren
41081 Romelanda förskoleenhet AA03548 Linda Bäck
41082 Solberga förskoleenhet AA03439 Lena Andersson Canderudh
41083 Solgärde förskoleenhet AA28324 Sofia Johannesson Olsson
41090 Familjedaghem AA04505 Monica Kindblad
41101 Grundskola fritidshem åk F-6 verksamhetschef AA03392 Lars-Gunnar Hermansson
41111 Fontinskolan AA31748 Helga Ahlstedt
41113 Sandbackaskolan AA27709 Linda Markus  
41113 Sandbackaskolan AA00385 Alexandra Nilsson
41115 Diserödsskolan AA13601 Monika Ringblom
41212 Kastellegårdsskolan AA35414 Susanna Schoultz
41216 Hålta Marstrands skolor AA04818 Pia Östberg
41218 Kärna skola AA00110 Malin Gavin
41219 Sparråsskolan AA01488 Cecilia Kalin
41311 Kullens skola AA27564 Stefan Behre AA36904 Åse Wall 2022-12-01
41312 Klöverbacken Olseröds skolor AA21247 Johan Gilberth
41313 Kareby skola AA35387 Karolin Wergles
41314 Kode och Tunge skolor AA03252 Maria Härnborg
42000 Gy-Vux verksamhetschef AA21624 Amela Filipovic
42050 Grundskola åk 7-9 verksamhetschef AA01281 Catharina Bengtsson
42051 Thorildskolan AA00462 Anna Fischer
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42052 Ytterbyskolan AA16031 Emma Andersson Malmros
42053 Munkegärdeskolan AA01548 Charlotte Hård af Segerstad
42203 Mimers Enhet IMVO AA28291 Sara Holm
42204 Mimers Enhet BFESSA AA02468 Heléne Gjörde Wennerberg
42205 Mimers Enhet INNATE AA29063 Johan Mårtensson
42206 Mimers Enhet EKHA AA03041 Jonas Sjöberg
42207 Mimers Enhet BAFTEE AA01305 Carl Egeberg
42208 Mimers Enhet Elevhälsa/admin chef AA34258 Christina Eklund
42211 Trekungagymnasiet AA03982 Magnus Haglund
42300 Kompetenscentrum verksamhetschef AA32751 Tanja Tajic Björkman
42310 Utveckling och Kompetensförsörjning AA35566 Henrik Johannessen
42311 Vuxenutbildning AA28334 Sofia Schubert
43002 Mottagningsenheten AA33475 Anna Johannesson
43005 Bostäder nyanlända AA13991 Lena Arnfelt
43109 Kluster 3 EC Västra Porten/Grepvägen/Runängsgatan AA02021 Eva Jönsson
43110 Kluster 4 EC Korsriddaregatan/Jorsalagatan/Grindenvägen AA01360 Camilla Karlsson
43112 Kluster 2 EC Ormen Långeg./Barfotsg./Husfrejag./Rådmansg. AA03598 Lisbet Hertzman
43113 Enhetschef Arbetsmarknad AA20831 Eleonor Abrahamsson
43114 Stöd- och försörjningsenheten AA18213 Kristina Olsson
43209 Verkställighets- och placeringsenheten AA33475 Anna Johannesson
43210 Ledning Myndighet AA30354 Peter Almgren
43211 Utförarenheten/Familjerådgivning AA03962 Maria Gustafsson
43212 Barn-, unga-, och familjeenheten AA32698 Maria Ogenhag
43213 Vuxenenheten AA02231 Greger Hjelm
43214 Resursenheten AA03560 Linda Boström
43217 Boendestöd AA00741 Anna Larsson
43320 Verksamhetschef Stöd/Boende LSS AA01453 Carina Winkler
43324 Personlig assistans 2 AA17208 Ing-Marie Videcél
43325 Kluster 1 EC Kungälvsv. 40/Kungälvsv. 76/G:a Kungälvsv. 17 AA34224 Cecilia Eriksson (LSS)
43327 Kluster 5 EC Näckrosen/Korttids BoU/Villa Tveten/Läger AA30767 Ulrika Olsson
43328 Personlig assistans 1 AA17208 Ing-Marie Videcél
43332 Kluster 5 EC Solhultsgatan/Torsbyvägen AA00512 Kristina Borg
43337 Kluster 6 EC Vitmosseg. 7/Vitmosseg. 9/Torgg./Fridhemsg. AA02728 Jenny Andersson
43338 Enhetschef Stöd och utveckling LSS & DV AA05377 Terés Zachrisson
43400 Verksamhetschef Sociala resurser AA34131 Maria Havseng
43401 Mottagning & Introduktion AA20831 Eleonor Abrahamsson Ansvar stängs 2023-01-01
43403 Boende med särskild service SOL/LSS AA18306 Mikael Fridlund
44000 Kultur verksamhetschef AA23664 Dennis Reinhold
44111 Kulturskolan AA03200 Kajsa Persson
44211 Allmänkultur AA35773 Annmari Davidsson
44311 Bibliotek AA35773 Annmari Davidsson
45000 Sektorchef Trygghet och Stöd AA13991 Lena Arnfelt
45011 Biståndsenheten AA05288 Susanne Ek
45012 Administrativa enheten AA00490 Ann Charlotte Bengtsson
45200 Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende AA33406 Anna Lifjorden
45222 Enhetschef Båtmansgärdet "Dag" AA04692 Pernilla Backebrant
45223 Enhetschef  Kaprifolen AA24050 Rasha Riad Sandén
45224 Enhetschef Gläntan AA00898 Anne-Marie Ryd
45225 Enhetschef Båtmansgärdet "Natt" AA04692 Pernilla Backebrant
45271 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 2A+2B+4+5 AA31987 Andreas Peterson
45273 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 8+10 AA34238 Amal Juman Yussuf
45274 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 6+natt AA00726 Anette Johnsson Koli
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45280 Enhetschef Ekhaga: Björken+Eken AA16907 Ann-Kristin Wennerberg
45281 Enhetschef Ekhaga: Boken+Linden AA16907 Ann-Kristin Wennerberg
45282 Enhetschef Solhaga våning 1 AA04694 Pernilla Berggren AA36936 Sara Björk-Hanson 2022-12-23
45283 Enhetschef Solhaga våning 2 AA02219 Görel Bini Gustafsson AA36883 Bente Chrisiansen 2023-01-02
45293 Enhetschef Ranrikegården:  Björken+Vikingen AA31982 Ann-Christin Dalebjörk
45294 Enhetschef Ranrikegården: Fars Hatt+Mors Mössa+Lyan AA31982 Ann-Christin Dalebjörk
45400 Verksamhetschef för hälso- o sjukvård AA33407 Anna Mårtén
45411 Enhetschef Rehabilitering AA27541 Lotta Björkqvist
45421 Enhetschef Hemsjukvård AA01825 Elisabeth Wedenmark
45432 Enhetschef Korttidsenheten Lekmannag 2 AA02850 Jessica Thunberg
45434 Enhetschef Hälsofrämjande verksamhet AA27541 Lotta Björkqvist
45435 Köpta platser korttid äldre AA02850 Jessica Thunberg
45500 Verksamhetschef för hemtjänst AA29923 Maria Stenmark
45531 Sydöstra Centrum (Centrum 1) AA01279 Catarina Bäckström
45532 Norra Centrum (Centrum 2) AA03202 Katarina Premberg
45533 Ytterby AA00986 Annika Weber
45534 Kärna AA13462 Susanne Öfverström
45535 Kode/Romelanda (Nord 1) AA34001 Johan Nordlund
45537 Västra Centrum/Munkegärde (Nord 2) AA05278 Susanne Borg
45538 Enhetschef Larm och nattverksamheten AA33482 Dana Alamine
45539 Enhetschef Demensteam AA05337 Susanne Schedin
45540 Planering och rekrytering AA01421 Cathrine Hellström Rosenlöf
45541 Komarken AA02076 Evy Skager
45542 Marstrand AA13462 Susanne Öfverström
47000 Sektorchef Samhällsbyggnad - livsmiljö AA00646 Anders Holm
47111 Enhetschef Trafik gata park AA04465 Mikael Svensson
47112 Bygg och projektledning Teknik AA04448 Micael Pehrson
47113 Verksamhetsområde Teknik AA35536 Marcus Spovell
47114 Verksamhetsområde Planering och myndighet AA27171 Fredric Arpfjord
47115 Projektenheten AA04704 Pernilla Esping Pernilla tjänstledig - Amanda Staf är ersättare
47116 Projektenheten 1 AA20273 Elena Marin
47118 Projektenheten 2 AA23680 Madeleine Wollbrant
47120 Planprojekt AA32373 Ida Brogren
47123 Projektenheten 3 AA21166 Amela Keserovic
47125 Projektenheten 4 AA23738 Stina Gunnarsson
47311 VA-verksamheten AA35536 Marcus Spovell
47312 Kundhantering teknik och stöd AA04878 Rebecka Stomvall
47313 VA-drift AA21160 Hans Liljered
47314 Ledningsnät AA21614 Joacim Lindström
47315 Avlopp AA21160 Hans Liljered
47316 Vattenverk AA29379 Jimmy Andersson
47411 Renhållning AA05218 Sofia Samuelsson
47511 Enhetschef Hamnverksamhet AA02068 Eva-Lena Hessel Rydqvist
47611 Plan AA32373 Ida Brogren
47711 Kart och Mark AA32575 Boris Damljanovic
48111 Bygglov AA04451 Mirsad Radoncic
48211 Miljö AA03316 Kristina Franzén
48420 Säkerhetschef AA05477 Tony Övringe
49000 Kundcenter AA36267 Tomas Gustavsson
51113 Chef ekonomi- och kvalitetsenheten AA00082 Pia Jakobsson
51211 Enhetschef HR AA24185 Ann-Charlott Backström
53000 Verksamhetsområde lokaler och anläggningar AA32450 Helena Tellberg
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53050 Teater- och uthyrning AA23664 Dennis Reinhold
53100 Fastighetsprojekt AA24768 Rickard Holmgren
53111 Hyresansvarig AA17044 Håkan Wallentin
53113 Verksamhetsservice AA05319 Susanne Marcusson
53120 PU Byggnad AA29897 Susanne Claesson
53121 Kvartersmark AA29897 Susanne Claesson
53126 Teknisk förvaltare Media AA29897 Susanne Claesson
53127 Teknisk förvaltare LF AA03422 Lennart Aidefors
53128 Teknisk förvaltare Avtal AA01383 Carin Lundin
53135 Fastighet Projektledning AA24768 Rickard Holmgren kommer att stängas 2023-01-01
53136 Fastighet Byggprojekt AA24768 Rickard Holmgren kommer att stängas 2023-01-01
53190 IT-strateg AA17846 Mats Mikulic AA17846 Madeleine Nilsson 2023-01-01
53350 Fastighet D&U AA29897 Susanne Claesson
53355 Internservice AA36267 Tomas Gustavsson kommer att stängas 2023-01-01
53511 Entreprenadavdelningen AA17703 Marco Viita
53513 Transportcentral AA17703 Marco Viita
53651 Lokalvård 1 AA35721 Mikael Johannesen
53711 Fritid drift AA18879 Jan Eklund
53712 Fritidsverksamhet/-Bidrag AA18879 Jan Eklund kommer att stängas 2023-01-01
57000 Verksamhetschef Måltidsservice AA00571 Anneli Thronsen
57111 Produktionskök och Gymnasium AA25113 Marcus Haegermark
57112 Mottagningskök skola AA04276 Marie Andreasson
57113 Förskolor kök AA01053 Åsa Malmkvist
57114 Centralkök, produktion AA03763 Louise Peterstam
57115 Äldreomsorgskök AA03763 Louise Peterstam
60411 Bohus fästning AA24185 Ann-Charlott Backström
60412 Strandverket Konsthall AA24185 Ann-Charlott Backström
90000 Finansiering AA00082 Pia Jakobsson
90100 Finansnetto och skatter AA00082 Pia Jakobsson
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Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2023 (Dnr
KS2022/2296-1)

Sammanfattning

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller
som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen grundar sig på
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Fram till och med 2011
fördelade Socialstyrelsen riksnormen i delposter som då var lika över riket. Sedan 2012 är det
upp till varje kommun att själv fördela totalbeloppet i riksnormen i de olika delposter som
framgår av socialtjänstförordningen (2001:937). Denna fördelning ska beslutas om årligen.
I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med
riksnormen för 2022.

Kommunstyrelsen föreslås att anta förvaltningens förslag om fördelning av delposter 2023.

Juridisk bedömning

Förslaget har tagits fram i enlighet med gällande lagstiftning. Riksnormen inom
försörjningsstödet regleras genom socialtjänstlagen (2001:453) och socialtjänstförordningen
(2001:937).

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Det ekonomiska biståndet som regleras i 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen består av två delar:
1) försörjningsstöd och
2) livsföringen i övrigt.

Försörjningsstödet som ska tillgodose hushållens mer regelbundna utgifter per månad består
även den av två delar. Den första delen är riksnorm som beslutas årligen av regeringen och
den andra delen är fem kostnadsposter utanför riksnormen.
Riksnormen innehåller kostnader som är någorlunda lika för alla i samhället och gäller för
hela landet. Riksnormen ska täcka kostnader för följande:

Livsmedel
Kläder och skor
Fritid och lek
Hygien
Barn- och ungdomsförsäkring
Förbrukningsvaror
Dagstidning och telefon.

Riksnormen för ett hushåll är den sammantagna summan av de personliga kostnaderna för
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållshållskostnaderna per månad.
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Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller 
som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör 
summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de 
gemensamma hushållskostnaderna. 

Det vanligaste är att de hushåll som uppbär försörjningsstöd erhåller bistånd i nivå med 
riksnormen. Det är endast i undantagsfall som det kan finnas skäl att ge ett bistånd utöver 
norm. Fördelningen av riksnormen på behovsposterna är synnerligen viktig vid löpande 
handläggning och bedömning av rätten till bistånd. Exempelvis används dessa vid beräkning 
av fickpengar för personer på institution och vid bedömning av matpengar i enlighet med 
kommunens yttersta ansvar.

Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar utgör underlag för regeringens 
årliga omräkning av riksnormen för försörjningsstödet. I riksnormen för 2023 har normens 
samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnorm 2022. Höjningen är betydligt 
högre än tidigare år, vilket beror på det ekonomiska läget med hög inflation i landet.

Riksnormen ska fördelas i behovsposterna livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hygien, barn och 
ungdomsförsäkring. De gemensamma hushållskostnaderna ska fördelas i delposterna 
förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon. Det är upp till varje kommun att självständigt 
avgöra hur totalsumman per kategori skall fördelas på ovanstående behovsposter. 

Verksamhetens bedömning
Riksnormen för försörjningsstöd 2023 är beslutad av regeringen och förvaltningen har tagit fram 
förslag på hur delposterna ska fördelas. Förslaget som sådant avser fördelning av delposterna och 
mot den bakgrunden är bedömningen att det inte finns negativa konsekvenser av den föreslagna 
fördelningen. En beslutad fördelning av riksnormen är en förutsättning för att kunna säkerställa 
rättssäkerheten och likabehandlingsprincipen för medborgarna som har behov av försörjningsstöd.

Emellertid bör det beaktas att den höjning på 8,6 % som regeringen beslutat om kan ha en 
direkt påverkan på verksamhetens framtida kostnader vilket också behöver tas hänsyn till 
utifrån ett budgetperspektiv.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunstyrelsens resultatmål utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål. 
Förvaltningen bedömer att den förslagna fördelningen av regeringens riksnorm är i enlighet 
med kommunstyrelsens resultatmål Kostnader för försörjningsstöd i nivå med tidigare år

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Fördelningen av riksnormen på behovsposterna är synnerligen viktig vid löpande 
handläggning och bedömning av rätten till bistånd. Socialstyrelsen lyfter i sin handbok för 
ekonomiskt bistånd fram att socialtjänsten har en viktig roll när det gäller Sveriges 
genomförande av agenda 2030. De lyfter fram mål 1 om att avskaffa fattigdom, mål 5 om att 
uppnå jämställdhet och mål 10 om minskad jämlikhet. 

En beslutad fördelning av riksnormen är en förutsättning för att kunna säkerställa 
rättssäkerheten och likabehandlingsprincipen för medborgarna som har behov av 
försörjningsstöd. Mot den bakgrunden är det särskilt mål 10 som är relevant. Mål 10 
Minskad ojämlikhet är grunden för ett hållbart samhälle en rättvis fördelning av resurser 
och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Det jämlika samhället 
bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Jämlikhet ses minska risken 
för konflikter och främjar alla människors möjligheter att delta i och påverka hur samhället 
utvecklas. Tre av delmålen som är kopplade till mål 10 kan betonas i sammanhanget. 10.2 
Främja social, ekonomisk och politisk inkludering, 10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla 
och utrota diskriminering och 10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar 
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jämlikhet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Föreslagen fördelning av riksnorm 2023 kompletterar Riktlinje för ekonomiskt bistånd i 
Kungälvs kommun 2019.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Av förarbetena (prop. 1979/80:1) till socialtjänstlagen framgår att bistånd i form av en 
basbeloppsknuten bruttonorm skulle tillförsäkra enskilda i behov av bistånd en skälig 
levnadsstandard. Vidare framhölls att vad som avses som skälig levnadsnivå inte kan 
fastställas en gång för alla utan måste bedömas med utgångspunkt i den tid och de 
förhållanden under vilka hjälpbehövande lever. Bedömningen behöver i stort anpassas efter 
den allmänna standardutvecklingen i samhället eller med andra ord till vad människor i 
allmänhet kan kosta på sig. Förarbetena betonar vikten av politiska beslut avseende 
förbättringar av försörjningsstödets standard (i form av höjda procentsatser av basbeloppet 
för försörjningsstödet) då allmänna standardförbättringar för stora grupper i samhället även 
behöver komma de ekonomiskt hjälpbehövande till del.

Höjningen av riksnormen innebär mot den bakgrunden att alla målgrupper, inklusive 
barnen, får ett större belopp att förfoga över för sina personliga och hushållsgemensamma 
kostnader vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget påverkar inte medarbetarna eller hur arbetet med handläggningen utförs. Inte heller har 
förslaget påverkan på arbetsmiljö eller krav på personella resurser. 

Ekonomisk bedömning
Riksnormen för försörjningsstöd är beslutad av regeringen och kostnaderna är 
därigenom inte möjliga för kommunen att påverka i sin helhet. Den beslutade årliga 
höjningen innebär att kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd kan komma att öka, beroende på 
hur många hushåll som ansöker om och har rätt till bistånd under kommande år. Denna 
kostnadsökning behöver beaktas utifrån ett budgetperspektiv.

Förslag till kommunstyrelsen
Fördelning av riksnormen för försörjningsstödets delposter för 2023 antas i enlighet med 
förvaltningens förslag och gäller från och med den 1 januari 2023

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef

Expedieras till: 
Enhetschef Stöd och 
försörjningsenheten

För kännedom till:
Verksamhetschef
Myndighet
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Bilaga 1. Riksnorm från och med 1 januari 2023
Personliga
kostnader 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Ensamstående Sammanboende

Livsmedel 924 1060 1129 1345 1556 1780 2089 2114 2010 3410
Livsmedel utan
lunch 5 dgr/v 774 840 929 1045
Kläder/skor 465 589 614 632 744 800 858 853 689 1330
Fritid/lek 295 396 418 530 866 1015 1086 1097 508 1025
Hygien 657 576 170 114 135 216 277 286 283 535
Barn- och
ungdoms-
försäkring 79 79 79 79 79 79 80 80

SUMMA
Totalt 2420 2700 2410 2700 3380 3890 4390 4430 3490 6300
Totalt utan lunch 2270 2480 2210 2400

Gemensamma
hushållskostnader

1
person

2
personer

3
personer

4
personer

5
personer

6
personer

7
personer

Förbrukningsvaror 158 175 305 346 398 473 490
Dagstidning/telefon 972 1075 1275 1444 1662 1857 2020

SUMMA 1130 1250 1580 1790 2060 2330 2510
För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll mer fler än sju personer lägger man till 180 kr för varje ytterligare medlem. Det motsvarar
skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer.
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Planeringsstrategi (Dnr KS2022/2329–1)

Sammanfattning

1 april 2020 ändrades plan- och bygglagen (PBL). Ändringen innebar att planeringsstrategin
ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av Översiktsplanen (ÖP).

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att
hålla översiktsplanen aktuell och vara mer framåtsyftande än vad aktualitetsprövningen var.

Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt
om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen.
Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att
översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar
av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.

Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Antar kommunen inte en
planeringstrategi senast den 11 september 2024 anses ÖP vara inaktuell. Detta innebär bland
annat att standardförfarande, samordnat förfarande och förenklat förfarande inte kan tillämpas vid
framtagandet av detaljplaner.

I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta
arbete med översiktsplaneringen. Kommunen ska även bedöma i vilken utsträckning planerna är
aktuella.

Inför kommunens arbete med att ta fram en planeringsstrategi har Länsstyrelsen ställt samman ett
underlag (daterat den 2022-03-21) med statliga och mellankommunala intressen som kan ha
betydelse för översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund av då gällande
lagstiftning och förutsättningar, att granskningsyttrandena över kommunens översiktsplan och
ändringar av denna i stort är fortsatt aktuella. Länsstyrelsens uppfattning är att flera statliga och
mellankommunala intressen har förändrats sedan den kommunövergripande översiktsplanen
antogs. Det innebär att planen inte är utformad med hänsyn till de krav och intressen som
tillkommit. Vidare har vissa planeringsförutsättningar inte behandlats i planen. Länsstyrelsens
underlag bifogas i sin helhet till tjänsteutlåtandet.

Den sammanfattande bedömningen är att Kungälvs kommun behöver ta fram en ny översiktsplan.
Denna bedömning görs utifrån att ÖP2010 inte bedöms aktuell då flertal nya lagar, mål, strategier
tillkommit på nationell, regional och kommunal nivå som inte hanterats i gällande ÖP. Den vision
som togs av politiken med ett mål på 50 000 invånare 2020 har tidsmässigt passerats. Flertalet
föreslagna områden för bostäder i mark- och vattenanvändningskartan har byggts ut eller
förändrats i fördjupad översiktsplan (FÖP) eller program alternativt bedöms inte längre lämpliga för
byggnation. Mark- och vattenanvändningskartan bedöms otydlig avseende grönstruktur och
närströvområden. I kommunens huvudstråk finns inga fler områden för verksamhetsmark utpekade.
ÖP2010 har inte i tillräcklig omfattning hanterat klimatanpassningsfrågorna.

FÖP Ytterby är nyligen framtagen och har hanterats enligt nyligen tillkomna lagar, mål och
strategier och bedöms fortsatt vara aktuell.
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Tematiskt tillägg (TÖP) Vindbruksplan kan behöva ses över utifrån förändringar inom området för 
vindkraftverk på land och till havs men bedöms i stora drag fortfarande vara aktuell.

I nuläget pågår ett antal projekt och utredningar som kommer att resultera i en del av ÖP eller 
planeringsunderlag till kommande ÖP.
FÖP Kode 
Natur- och friluftslivsplan 
Energiplan (lagkrav)
Skogsbruksplan och policy 
Riskanalys översvämning, ras skred och erosion för centrala Kungälv och Marstrand (lagkrav)
Plan för hållbara transporter
Brand- och släckvattenplan (del av VA-plan)
Strategi och färdplan Stadskärnan

I Planeringsstrategi har ytterligare uppdrag lyfts fram som behöver prioriteras: 
Arkitektur/kulturmiljöstrategi
Klimatanpassningsanalys och handlingsplan
Vattenöversikt uppdatering och digitalisering
Åtgärdsprogram Vatten (lagkrav)
Grönstrukturplan för centrala Kungälv 
Vattentjänstplan (lagkrav)

Juridisk bedömning 

1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen (PBL). Ändringen innebar att planeringsstrategin 
ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av ÖP. 

Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Antar kommunen inte en 
planeringstrategi senast den 11 september 2024 anses ÖP vara inaktuell. Detta innebär bland 
annat att standardförfarande, samordnat förfarande och förenklat förfarande inte kan tillämpas vid 
framtagandet av detaljplaner.

Enligt 3 kap. 26 § PBL ska Länsstyrelsen i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska 
Länsstyrelsen ange hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
En översiktsplan (ÖP) är kommunens långsiktiga verktyg som visar viljeinriktningen för hur mark- 
och vattenanvändningen samt bebyggelsen ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 
är ett av de viktigaste styrdokumenten i en kommun. De frågor som behandlas i en översiktsplan är 
exempelvis vilka områden som ska bebyggas och hur de ska bebyggas, vilka områden som 
behöver särskilt skydd och hur de ska skyddas, vilka miljörisker det finns och hur detta ska beaktas. 
Till översiktsplanen kan fördjupade översiktsplaner tas fram som avser ett avgränsat geografiskt 
område eller tematiska tillägg som behandlar en specifik fråga till exempel en vindbruksplan.
Till översiktsplanen kan även olika strategier och inriktningsdokument tas fram exempelvis 
Dagvattenstrategi och Bostadsförsörjningsprogram. Ett aktuellt Översiktsplanepaket är viktigt för att 
det ska ge stöd för efterföljande planering och beslut. Planerna måste vara aktuella för att fungera 
som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, som 
andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Det är också viktigt att 
planerna är aktuella så att företrädare för regional och statlig planering ska kunna väga in 
kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av ny infrastruktur som vägar, 
elledningar på stam- eller regionnätet samt vindkraft.

Bedömning
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Den sammanfattande bedömningen är att Kungälvs kommun behöver ta fram en ny översiktsplan. 
Denna bedömning görs utifrån att ÖP2010 inte bedöms aktuell då flertal nya lagar, mål, strategier 
tillkommit på  nationell, regional och kommunal nivå som inte hanterats i gällande ÖP. Den vision 
som togs av politiken med ett mål på 50 000 invånare 2020 har tidsmässigt passerats. Flertalet 
föreslagna områden för bostäder i mark- och vattenanvändningskartan har byggts ut eller 
förändrats i FÖP eller program alternativt bedöms inte längre lämpliga för byggnation. Mark- och 
vattenanvändningskartan bedöms otydlig avseende grönstruktur och närströvområden. I 
kommunens huvudstråk finns inga fler områden för verksamhetsmark utpekade. ÖP2010 har inte i 
tillräcklig omfattning hanterat klimatanpassningsfrågorna.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Det är viktigt att en ny ÖP tas fram som är i enlighet med Kommunfullmäktiges strategiska mål.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
 Det är viktigt att en ny ÖP tas fram som möjliggör att miljö och hållbarhetsmål uppnås.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning av ärendet har gjorts utifrån gällande översiktsplan ÖP2010. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Det är av största vikt ur medborgarperspektivet, näringslivsperspektivet, demokratiperspektiv och 
barnperspektivet, att kommunen arbetar efter en aktuell översiktsplan.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
För att kommunen ska kunna arbeta löpande med översiktsplanering i enlighet med lagkrav samt 
de mål och riktlinjer som finns på nationell, regional och kommunalnivå krävs kompetens och 
resurser. Den översiktliga planeringen blir i sig ett stöd till övriga i förvaltningen och effektiviserar 
övrigt arbete avseende planering, bygglov m.fl. projekt och beslut.

Ekonomisk bedömning
Genomförande av en ny ÖP kräver både interna resurser samt konsultstöd. 

Förslag till Kommunstyrelsen
Planeringsstrategi för Kungälvs kommun godkänns inför antagande enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 3 kap. 23 §.

Förslag till Kommunfullmäktige
Planeringsstrategi för Kungälvs kommun antas enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 
kap. 23 §.

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: Fredric.arpfjord@kungalv.se ida.brogren@kungalv.se
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Bakgrund 
Översiktsplan 

En översiktsplan (ÖP) är kommunens långsiktiga verktyg som visar viljeinriktningen för hur 
mark- och vattenanvändningen samt bebyggelsen ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten i en kommun. De frågor som 
behandlas i en översiktsplan är exempelvis vilka områden som ska bebyggas och hur de ska 
bebyggas, vilka områden som behöver särskilt skydd och hur de ska skyddas, vilka 
miljörisker det finns och hur detta ska beaktas. Till översiktsplanen kan fördjupade 
översiktsplaner tas fram som avser ett avgränsat geografiskt område eller tematiska tillägg 
som behandlar en specifik fråga till exempel en vindbruksplan. 

Till översiktsplanen kan även olika strategier och inriktningsdokument tas fram exempelvis 
Dagvattenstrategi och Bostadsförsörjningsprogram. Ett aktuellt Översiktsplanepaket är viktigt 
för att det ska ge stöd för efterföljande planering och beslut. Planerna måste vara aktuella för 
att fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner 
och bygglov, som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Det 
är också viktigt att planerna är aktuella så att företrädare för regional och statlig planering 
ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av ny 
infrastruktur som vägar, elledningar på stam- eller regionnätet samt vindkraft. 
 
 
Planeringsstrategi 
 
1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen (PBL). Ändringen innebar att 
planeringsstrategin ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av ÖP.  
 
Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering 
för att hålla översiktsplanen aktuell och vara mer framåtsyftande än vad aktualitetsprövningen 
var. 
 
Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också 
klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. 
Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att 
översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i 
olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att 
ändras. 
 
Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Antar kommunen inte 
en planeringstrategi senast den 11 september 2024 anses ÖP vara inaktuell. Detta innebär 
bland annat att standardförfarande, samordnat förfarande och förenklat förfarande inte kan 
tillämpas vid framtagandet av detaljplaner. 
 
I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade 
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens 
fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunen ska även bedöma i vilken utsträckning 
planerna är aktuella. 
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Process och organisation 
 
Framtagande av Planeringsstrategin har skett med medverkan av kompetenser från flertalet 
enheter inom förvaltningen. 
 
Linda Andreasson översiktsplanerare 
Viktor Heinesson samhällsplanerare 
Andreas Dahlqvist kommunekolog 
Jenny Bjönness Bergdahl trafikstrateg 
Fredrik Horn miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Sarah Franzén och Tobias Edner VA-ingenjör 
Margaretha Olsson mark- och exploateringsingenjör 
Olivia Widell Tengwall näringslivsutvecklare 
Rikard Holmgren enhetschef fastighetsprojekt 
Åsa Johansson stadsarkitekt 
 
Avstämning har skett på med planchef Ida Brogren, kart- och markchef Boris Damljanovic 
samt verksamhetschef för planering och myndighet Fredric Arpfjord. 
 
 
Utgångspunkten i upplägget med framtagande av planeringsstrategin har varit att både 
förvaltningen och politiken är överens om att en ny översiktsplan (ÖP) behöver tas fram då 
den nuvarande har många år på nacken. 
Gällande ÖP har i flera sammanhang visat sig vara inaktuell. Bland annat så sträcker sig den 
vision som togs fram av politiken i samband med framtagande av ÖP som en första etapp till 
år 2020, vilket nu har passerats. 
 

Gällande översiktsplan  
 

 

Kungälv kommun antog sin översiktsplan den 19 januari 2012. Till översiktsplanen hör 
Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 6 juli 2011.  

Kommunen beslutade om översiktsplanens aktualitet den 21 april 2016. 

Översiktsplanen (ÖP2010) gäller tillsammans med följande tillägg: 
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Fördjupad översiktsplan för Ytterby 
Ändring av översiktsplan för Ytterby, antagen den 15 april 2021. Till ändringen hör 
Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 16 oktober 2020. 

Tematiskt tillägg för vindkraft 
Ändring av översiktsplanen för vindkraft, antagen den 9 december 2010. Till ändringen hör 
Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 16 juni 2010.  

Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kode pågår och beräknas vinna laga kraft 2023. 

Utöver ovanstående ändringar har kommunen tidigare haft två andra dokument under 
rubriken Fördjupningar och tillägg på kommunens hemsida om översiktlig planering. Båda 
dokumenten har tagits fram under tiden när kommunens tidigare översiktsplan, Kommunplan 
2000, gällde. 

Idealbild Marstrand, antagen i april 2008. I utställningsutlåtandet tillhörande planen 
redovisas Länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 2007-09-27.  

Idealbild stadskärnan Kungälv, antagen den 22 september 2003.  

Kommunen instämmer i den bedömning som länsstyrelsen gjort i samband med 
sammanställning av underlag avseende översiktsplanens aktualitet, att dessa dokument inte 
är att betrakta som en del av översiktsplanen utan snarare planeringsunderlag som tidigare 
använts men som kommer att bli inaktuella till stor del i samband med framtagande av ny 
ÖP. 

 

Länsstyrelsens underlag avseende statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 
översiktsplanens aktualitet 
 
Enligt 3 kap. 26 § PBL ska Länsstyrelsen i ett underlag till kommunen redovisa sådana 
statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens 
aktualitet. I underlaget ska Länsstyrelsen ange hur dessa intressen förhåller sig till 
översiktsplanen och om Länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. 
 
Inför kommunens arbete med att ta fram en planeringsstrategi har Länsstyrelsen ställt 
samman ett underlag (daterat den 2022-03-21) med statliga och mellankommunala intressen 
som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 
 
Länsstyrelsens granskningsyttrandens aktualitet 
 
Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund av då gällande lagstiftning och förutsättningar, att 
granskningsyttrandena över kommunens översiktsplan och ändringar av denna i stort är 
fortsatt aktuella. Länsstyrelsens uppfattning är att flera statliga och mellankommunala 
intressen har förändrats sedan den kommunövergripande översiktsplanen antogs. Det 
innebär att planen inte är utformad med hänsyn till de krav och intressen som tillkommit. 
Vidare har vissa planeringsförutsättningar inte behandlats i planen. 
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I granskningsyttrandet för översiktsplanen daterat den 6 juli 2011 bedömde Länsstyrelsen att 
en utbyggnad på Koön, i den omfattning som kommunen föreslog i utställningshandlingen, 
stred mot 3–4 kap. miljöbalken, riksintresse för friluftslivet och naturvården. Av 
utställningsutlåtandet framgår att kommunen inför antagande anpassade avgränsningen till 
dåvarande förslag till utvidgning av naturreservatet för Marsstrandsskärgården. Justeringarna 
gjordes i samråd med Länsstyrelsen. 
 
I granskningsyttrandet för ändring av översiktsplan för Ytterby daterat den 16 oktober 2020 
gjorde Länsstyrelsen bedömningen att det föreligger risk för påtaglig skada på riksintresse för 
kulturmiljövården, särskilt avseende ett utbyggnadsområde vid Lilla Smällen. Länsstyrelsens 
uppfattning är att en utbyggnad i området är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Inför antagande 
kompletterade kommunen riktlinjerna för området Lilla Smällen med att risk för påverkan på 
riksintresset ska utredas i samband med framtagande av detaljplan. 
 
I granskningsyttrandet för ändring av översiktsplanen för vindkraft, daterat den 16 juni 2010 
var Länsstyrelsen av uppfattningen att områden som rymmer få vindkraftverk inte bedöms 
som lämpliga att peka ut i en vindbruksplan och därför borde utgå ur planen. Kommunen har 
inför antagande reviderat vindbruksplanen och tagit bort de områden som Länsstyrelsen 
avstyrkt. I den delen har Länsstyrelsens synpunkter tillgodosetts. 
 

Övergripande förändringar med hänsyn till dokumentens 
aktualitet 
 
Nya lagar som tillkommit efter ÖP2010 antagits 
 
Ändringar i PBL som rör den översiktliga planeringen: 

• Den 2 maj 2011 infördes nya PBL som stärkte översiktsplanen strategiska funktion 
liksom kravet på aktualitetsprövning. 
 

• I januari 2014 infördes en ny punkt i 2 kap. 5 § PBL för att tydliggöra sambandet 
mellan PBL och lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  
 

• I juli 2014 infördes krav på redovisning i översiktsplanen om hur kommunen avser att 
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
 

• I januari 2015 infördes bestämmelser i 5 kap. 7 § PBL om att detaljplaneläggning 
som inte är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande ska 
handläggas med ett utökat planförfarande.  
 

• I januari 2018 infördes ett nytt 6 kap. - Miljöbedömningar - i miljöbalken vilket 
förändrade kraven på innehållet i översiktsplanen och arbetet med att ta fram planen.  
 

• I augusti 2018 infördes nya krav på översiktsplanens innehåll vad gäller kommunens 
syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred 
och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 
upphöra.  
 

• I april 2020 infördes flera ändringar i 3 kap. - Översiktsplan - PBL med syftet att 
översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att 
översiktsplanen ska hållas aktuell. Det införs nya bestämmelser om när hela eller 
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delar av översiktsplanen ska anses vara aktuell och upphör att gälla. Kommunen ska 
i princip anta en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Vidare fick 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela 
föreskrifter för att ta fram en digital standard för utformning av översiktsplaner, 
regionplaner och områdesbestämmelser.  

 

Miljöbalken (1998:808) 
 
I januari 2018 infördes ett nytt 6 kap. - Miljöbedömningar - i miljöbalken vilket exempelvis 
innebär nya och ändrade ord och uttryck för att tydliggöra processer om miljöbedömning. 
 
Lag (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar 
 
I januari 2014 trädde omfattande ändringar av lagen i kraft. Bland anges att de riktlinjer som 
kommunerna ska ta fram för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 
kravet i 3 kap. PBL om att kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att 
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.  
 
Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Kommunens 
senaste riktlinjer för bostadsförsörjningen antogs år 2020. 
 
 
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
 
I januari 2020 blev barnkonvention svensk lag. Detta förstärker barnrätten vid tillämpningen 
av andra lagar, exempelvis PBL. Barns intressen ingår i princip i alla de intressen som anges 
i 2 kap. PBL och även i en del andra bestämmelser i PBL uttrycks barns intressen.  
 
Nationella och regionala mål och strategier 
 
Enligt 3 kap 5 § PBL ska översiktsplanen ange hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling. Det är kommunen som avgör vilka mål 
som är relevanta att ta upp i sin översiktsplanering. 
 
På ÖP-portalen har Länsstyrelsen samlat råd och tips för översiktlig planering. ÖP-portalen 
kompletterar PBL Kunskapsbanken, som tillhandahålls av Boverket. Länsstyrelsen 
rekommenderar att kommunen särskilt tar del av den del på ÖP-portalen som samlats under 
rubriken Underlag av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Där lämnar Länsstyrelsen 
uppgifter om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 
översiktsplanens aktualitet. 
 
För en komplett förteckning över planeringsunderlag hänvisar Länsstyrelsen till 
Planeringskatalogen.se. Planeringskatalogen är länsstyrelsernas tjänst som förmedlar 
länsstyrelsernas och de statliga myndigheternas planeringsunderlag på ett ställe 
 
Här kommer exempel på nya nationella och regionala mål och strategier som tillkommit efter 
att ÖP2010 vunnit laga kraft. I bilagan till länsstyrelsens underlag finns utdrag ur 
planeringskatalogen där fler finns angivna. 
 
Globala hållbarhetsmål Agenda 2030 
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Regional infrastrukturplan 2018- 2029  
 
Nationell plan för transportsystemet 2018–2029  
 
Havsplaner för Sverige  Bottniska viken, Östersjön, Västerhavet 
 
Sveriges miljömål 
 
Regionala miljömål för Västra Götaland  

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030  

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län  

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad Energimyndigheten och Naturvårdsverket  

Jämställt Västra Götaland. Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2019-2022  

Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland  

Sveriges friluftsmål Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse Naturvårdsverket  

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021-2026 Havs- och vattenmyndigheten  

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - Åtgärdsprogram för miljömålen 

Vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten - PBL kunskapsbanken  
 
Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer 
 
 
 
Kommunala mål och riktlinjer 
 
Kommunstyrelsens strategiska mål 
 
Trafikplan 2017 
 
Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel 2020 
 
Plan för Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019–2022 
 
 

Statliga intressen med Länsstyrelsens underlag 
 
Länsstyrelsens underlag redovisas i sin helhet i bilaga 1 
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Analys av gällande ÖP 
 
Målet för ÖP2010 har varit att Kungälvs kommun ska kunna växa till 50 000 invånare år 
2020. För att möjliggöra detta ska kommunen ha en planberedskap för nya bostäder som 
uppgår till i genomsnitt minst 400 bostäder per år. 
Översiktsplanens övergripande principer för framtida markanvändning och 
bebyggelseutveckling har varit att stimulera befolkningstillväxten och stärka förutsättningarna 
för näringslivet i Kungälv och i en stor och geografiskt växande region. Befolkningsrika 
tätorter ska bindas samman enligt en hållbar struktur. 
ÖP2010 har utgått från Göteborgsregionens strukturbild där kommunerna inom GR har tagit 
ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Den regionala 
målsättningen är att utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av en attraktiv och 
kraftfull kollektivtrafik. Kungälvs läge innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för 
huvudstråket. Samtidigt skulle kusten enl. ÖP2010 utgöra en resurs för bebyggelseutveckling 
och genom att prioritera några utpekade områden skulle kollektivtrafiken stödjas. Dessa 
områden är Kovikshamn, Ödsmåls mosse, Rörtången, Aröd, Tjuvkil, Instön och Marstrand. 
 
Planens tidshorisont har varit fram till år 2020 men med utblick mot 2050.  
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De områden som i ÖP är utpekade för bostäder inom kommunens serviceorter och 
grannbyar har till stor del planlagts och bebyggts. Dock med en större andel bostäder i 
huvudstråket än i kustzonens serviceorter och grannbyar. Detta beror till stor del på en 
fördröjd utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp än vad som  tidsmässigt uppskattades 
vid framtagande av ÖP. Ett antal områden utpekade som bostäder 2020 eller 2050 kvarstår 
att planläggas men vissa har i efterhand inte bedöms  lämpliga t.ex. för att det är 
jordbruksmark eller naturskyddsområden.  
 

 
Mark och vattenanvändningskarta Kungälv, Ytterby och Kareby 
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Mark- och vattenanvändningskartan för Kungälv, Ytterby och Kareby visar på behovet av ny 
ÖP. I Ytterby har kartan till stor del ersatts av mark- och vattenanvändningskartan för FÖP 
Ytterby. Områden som föreslås för bostäder 2050 på jordbruksmark bedöms tveksamma i 
nuläget. Nya områden för verksamhetsmark utpekade i ÖP är utbyggda eller utbyggnad 
pågår. Centrala Kungälv är utpekat för förtätning men saknar mål och strategier kopplat till 
ÖP, dock har ett arbete startats med en Strategi och färdplan i avsaknad av en FÖP.  
Närströvområden är i vissa fall utpekade omlott med områden för bostäder vilket innebär en 
otydlighet i kommunens vilja för området. 
 
FÖP Ytterby och pågående FÖP Kode har i planprocessen hanterats med en princip att 
studera mark för exploatering och mark som ska bevaras parallellt så att ett helhetspussel 
läggs. Det har resulterat i mark- o vattenanvändningskartor som anger markanvändning för 
all mark, vilket ÖP2010 inte gör. 
 
Precis som i FÖP Ytterby så kommer FÖP Kode förändra mark- och 
vattenanvändningskartan avseende markanvändningen samt att gränsen för serviceorten 
utökas. 
 
För Aröd pågår arbetet med ett planprogram där förutsättningarna har ändrats avseende vilka 
områden som bedöms lämpliga för exploatering. Samma gäller för Norra Instön där ett 
planprogram gjorts där förutsättningarna ändrats efter att området studerats mer i detalj. 
Både Instön och Marstrand har även till viss del påverkats av ny gränsdragning av 
strandskyddet. 
 
När det gäller vindbruksplanen så sker det  en snabb teknikutveckling av vindkraft. Totalhöjd 
blir högre och vindkraftverken starkare och får därför mer stabila vindförhållanden och kan 
därmed producera betydligt mer elenergi per vindkraftverk. Lokalt inom ett område innebär 
det färre vindkraftverk, eftersom större vindkraftverk behöver placeras glesare och därmed 
också mindre påverkan på markmiljön genom  t.ex. vägnät, elnät. Högre vindkraftverk ger 
dock en mer dominerande påverkan på landskapsbilden och syns från längre håll.  
Sedan vindbruksplanen antogs har vissa underlag och förutsättningar förändrats. Speciellt för 
havsområdet har flera underlag ändrats bl.a. avseende naturreservat och strandskydd. 
Vindbruksplanen bedöms dock till stor del fortfarande vara aktuell då den fyller sitt syfte med 
att visa vilka områden som bedöms lämpliga för prövning av vindkraft samt vilka som 
bedömdes olämpliga.  
 
 
Vid framtagande av ÖP2010 konstaterades behov av fortsatt fördjupade eller detaljerade 
utredningar och beskrivningar. Följande områden föreslogs för fortsatt utredning: 
 
Fördjupningar och tematiska tillägg 
 
• Tematiskt tillägg till översiktsplanen med inriktning mot kommunens kulturarv (ej 

genomfört) 
 
• Fördjupning av översiktsplanen för Kungälv, Ytterby och Kareby. (Endast FÖP Ytterby 

har genomförts, dock pågår FÖP Kode) 
 
Övriga utredningar  
 
• Fortsatt utredning om en bättre möjlighet att passera järnvägen i centrala Kode för att få 

ihop samhällets olika delar, samt utveckling av centrumområdet. Även riskanalyser 
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behöver göras liksom föra en dialog med Trafikverket om komplettering alternativt flytt 
av spår. (Pågår inom arbetet för FÖP Kode) 

 
• En uppdatering av kartläggning av kommunens åkermark bör göras. Den bör visa vilka 

värden åkermarken svarar för idag och vilka delar som är mest värdefulla med avseende 
på markens produktionsförmåga, markens arrondering och möjligheter till att bilda 
rationella jordbruksföretag. Åkermarkens möjligheter att tillsammans med annan lokal 
livsmedelsproduktion svara för lokal och regional livsmedelsförsörjning vid 
oljebristsituationer eller andra krislägen bör också beskrivas. (kartering av kommunens 
jordbruksmark har genomförts 2020) 

 
• En noggrann inventering av möjligheter till förtätning av befintliga tätorter bör 

genomföras. Målet bör vara att bebyggelse så lite som möjligt ska breda ut sig runt 
tätorterna. (Har genomförts i Ytterby inom FÖP Ytterby och pågår i arbetet med FÖP 
Kode, saknas i centrala Kungälv) 

 
• En utredning om hur serviceorterna skall försörjas med kollektivtrafik och anpassas till 

K2020 lokal. (Har genomförts) 
 
• Ta fram ett näringslivsprogram. (En näringslivsstrategi har tagits fram) 

 
• Framtida platser för rekreation, fritid och idrottsändamål, utifrån Idrottens plats i Kungälv. 

(har inte genomförts) 
 
• Program för Instön (Har genomförts) 

 
• Utreda behovet av utbyggd infrastruktur för Aröd och Ödsmåls-mosse. (Aröd pågår 

utbyggnad VA Ödsmåls-mosse har ej genomförts) 
 
• Gemensam utredning om framtida avloppslösningar mellan Kungälv och Tjörn. (Inte 

längre relevant). 
 
 
Övrigt arbete 
 
• Kommunen har behov av att få en bild av inom vilket område en ny väglänk mellan 

Grokareby (E6) och Ekelöv (väg 168) kan hamna vilket medför behov av en 
genomförandestudie av Grokarebymotet och nyss nämnda väglänk. (Trafikverkets 
(TRV) Projektet pågår) 

 
• Trafikmängderna på E6 är så höga i dagsläget att Nordre älvbron snart nått sin 

trafikmässiga kapacitet. Detta behöver studeras vidare, mer om detta under rubriken 
Mellankommunala frågor. (Frågan ligger hos TRV) 

 
• En noggrann inventering av lämpliga indikatorer och statistik med bäring på sociala 

faktorer är viktigt för uppföljningen av översiktsplanens successiva genomförande. (En 
social översiktsplan (SÖP) har tagits fram) 

 
• Fördjupat arbete kring strategiskt utredningsområde (runt Grokareby). (Har inte 

genomförts) 
 
• I översiktsplanen anges ett stråk längs väg 168, inklusive Nordön, för utveckling av 

båtplatser. En fördjupad studie som omfattar kriterier/strategier för lokalisering av 
båtplatser ska göras för att peka ut vilken/ vilka platser längs den sträckan som bör 
reserveras för utveckling av båthamnar. Detta är även av stor vikt för att avgränsa det 
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nya naturreservatet av Marstrandsskärgården. (Endast inventering av båtplatser har 
skett) 

 
• Färdigställa ”Bygglov på landet”. (Har genomförts) 

 
• Översyn av sammanhållen bebyggelse. (Har inte genomförts) 

 
• Identifiera närströvområden i kustorterna. (Har inte genomförts) 

 
• Arbeta vidare med kommunal VA-plan. (Har genomförts till största delen) 

 
• Kungälvs kommun ska verka för att stråket väg 168 i kommande regionala 

infrastrukturplaner blir ett prioriterat stråk för trafiksäkerhetsåtgärder. (Kommunen har 
verkat för detta, främst genom GC banor) 

 
• Tätortsvisa översvämningsstudier ska göras i Marstrand och Kungälv för att identifiera 

områden som löper risk att översvämmas vid förhöjda vattennivåer och ökad nederbörd 
samt vilka åtgärder som kommer att krävas för att undvika skador. Studien ska också 
bedöma om kompletterande bebyggelse eller skydd för densamma kan anpassas för att 
ge ett ökat skydd för befintlig bebyggelse. (Detta har inte gjorts, dock har underlag för 
skyfallskartering och havsnivåhöjning tagits fram. Planen är att påbörja riskanalys 
avseende översvämning, skyfall, skred och ras för centrala Kungälv och Marstrand 
november 2022. 

 

Sammanfattande bedömning 
 
Den sammanfattande bedömningen är att Kungälvs kommun behöver ta fram en ny 
översiktsplan. Denna bedömning görs utifrån att ÖP2010 inte bedöms aktuell då flertal nya 
lagar, mål, strategier tillkommit på  nationell, regional och kommunal nivå som inte hanterats i 
gällande ÖP. Den vision som togs av politiken med ett mål på 50 000 invånare 2020 har 
tidsmässigt passerats. Flertalet föreslagna områden för bostäder i mark- och 
vattenanvändningskartan har byggts ut alternativt bedöms inte längre lämpliga för 
byggnation. Mark- och vattenanvändningskartan bedöms otydlig avseende grönstruktur och 
närströvområden. I kommunens huvudstråk finns inga fler områden för verksamhetsmark 
utpekade. ÖP2010 har inte i tillräcklig omfattning hanterat klimatanpassningsfrågorna. 
 
FÖP Ytterby är nyligen framtagen och har hanterats enligt nyligen tillkomna lagar, mål och 
strategier och bedöms fortsatt vara aktuell. 
TÖP Vindbruksplan kan behöva ses över utifrån förändringar inom området för vindkraftverk 
på land och till havs men bedöms i stora drag fortfarande vara aktuell. 
 

Fortsatt översiktplanearbete 
 
Utöver behovet av framtagande ny ÖP har en diskussion kontinuerligt skett inom 
förvaltningen bl.a. utifrån hur budgeten för strategisk planering används på bästa möjliga sätt 
så att prioritering ger bästa möjliga effektivisering av arbetet inom samhällsplaneringen. 
Diskussionen har skett utifrån en prioriteringslista med utredningar och tematiska tillägg 
(TÖP)ar som anges i ÖP2010, uppdrag som beslutats av politiken eller framkomna behov 
utifrån lagkrav samt pågående samhällsplanering. 
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Nedan anges pågående arbeten, prioriterade arbeten samt önskvärda. De två förstnämnda 
redovisas i bifogad tidplan. 
 
Pågående arbeten: 
FÖP Kode  
Natur- och friluftslivsplan  
Energiplan (lagkrav) 
Skogsbruksplan och policy  
Riskanalys översvämning, ras skred och erosion för centrala Kungälv och Marstrand 
(lagkrav) 
Plan för hållbara transporter 
Brand- och släckvattenplan (del av VA-plan) 
Struktur- och färdplan Stadskärnan 
 
 
Prioriterade arbeten: 
Arkitektur/kulturmiljöstrategi 
Klimatanpassningsanalys och handlingsplan 
Vattenöversikt uppdatering och digitalisering 
Åtgärdsprogram Vatten (lagkrav) 
Grönstrukturplan för centrala Kungälv  
Vattentjänstplan (lagkrav) 
 
 
Önskvärda: 
TÖP Hav 
Övergripande geoteknisk utredning 
TÖP förorenad mark 
Övergripande Grönplan   
TÖP Kulturarvsprogram 
Övergripande utredning Farligt gods 
Åtgärdsprogram trafikbuller 
 
Flera planeringsunderlag behöver tas fram i samband med framtagande av ny ÖP. Fördelen 
med att ta fram dessa parallellt med ÖP är inte bara att de blir en del i underlaget utan att de 
bedömningar som görs redovisas i ÖP och behöver inte samrådas separat i en TÖP eller 
FÖP. Det blir underlag och bilagor till ÖP. 
 

Rutin för framtagande av planeringsstrategi 
 
Kommunen ska inom varje mandatperiod ta fram en planeringsstrategi efter ordinarie val. 
Planeringstrategi ska ta ställning till översiktsplanens samt övriga tilläggs aktualitet. Själva 
processen att ta fram planeringsstrategin kan variera beroende på aktualiteten av en 
översiktsplan. En nyligen framtagen översiktsplan eller en översiktsplan som har många år 
på nacken kan vara enklare att bedöma än en översiktsplan som är i spannet där emellan. I 
tidplanen som biläggs planeringsstrategin anges vad som ska genomföras de kommande 
fyra åren samt även förslag på översiktlig planering på längre sikt. Det arbete som föreslås i 
planeringsstrategi samt bilaga med tidplan, ligger sedan till grund för resursplanering inom 
förvaltningen, antingen i portföljtidplanen som projekt eller som linjeuppdrag. 
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Tidplan planeringsstrategi 
 
Till Planeringsstrategin bifogas en tidplan för det strategiska arbetet för fysisk planering. I 
Tidplanen anges även vilka dokument som är gällande som en del av ÖP. 
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221110 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
FÖP Kode
Natur‐ och 
friluftslivsplansplan
Struktur‐ och färdplan 
Stadskärnan
Planeringsstrategi
Utredningar centrala 
Kungälv och Marstrand 
skred, översvämning, 
skyfall bef bebyggelse
Arbetet med digital ÖP
Ny översiktsplan
Planeringsunderlag ÖP
Kulturmiljö/Arkitekturstr
ategi
Energiplan

Skogsbrukspolicy och plan
Brand‐ o släckvattenplan
Plan för hållbara 
transporter
Åtgärdsprogram vatten
Vattentjänstplan
Vattenöversikt 
uppdatering och 
digitalisering
Grönstrukturplan 
Kungälvs tätort
Klimatanpassningsplan
Vision: ÖP 2050 med 
utblick 2070.
Gällande ÖP
Aktualitets prövning 2016

Planeringsstrategi
ÖP2010
Ny ÖP
FÖP Ytterby
Vindbruksplan
FÖP Kode

Gällande översiktsplan
Arbetsinsats förvaltning/konsult
Politiskt beslut och avstämning

P L A N E R I N G S S T R A T E G I  r u l l a n d e  Ö P
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Statliga och mellankommunala intressen som kan 
ha betydelse för översiktsplanens aktualitet 

Inledning 
Inför kommunens arbete med att ta fram en planeringsstrategi har Länssty-
relsen ställt samman ett underlag med statliga och mellankommunala intres-
sen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Underlaget lämnas 
med stöd av 3 kap. 26 § plan- och bygglagen (PBL).  

Enligt 3 kap. 26 § PBL ska Länsstyrelsen i ett underlag till kommunen redo-
visa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse 
för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska Länsstyrelsen ange hur 
dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. 

Kommunens gällande översiktsplan 
Kungälv kommun antog sin översiktsplan den 19 januari 2012. Till över-
siktsplanen hör Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 6 juli 2011. 
Kommunen beslutade om översiktsplanens aktualitet den 21 april 2016.  

Översiktsplanen gäller tillsammans med följande ändringar:  

• Ändring av översiktsplan för Ytterby, antagen den 15 april 2021. Till 
ändringen hör Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 16 ok-
tober 2020. 

• Ändring av översiktsplanen för vindkraft, antagen den 9 december 
2010. Till ändringen hör Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat 
den 16 juni 2010. På kommunens hemsida är inte Länsstyrelsens 
granskningsyttrande redovisat tillsammans med planhandlingen, vil-
ket är ett krav enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 2 kap 6§. 
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Utöver ovanstående ändringar anger kommunen två andra dokument under 
rubriken Fördjupningar och tillägg på kommunens hemsida om översiktlig 
planering. Båda dokumenten har tagits fram under tiden när kommunens ti-
digare översiktsplan, Kommunplan 2000, gällde.  

• Idealbild Marstrand, antagen i april 2008. I utställningsutlåtandet till-
hörande planen redovisas Länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 
2007-09-27. Länsstyrelsen noterar att det saknas ett granskningsytt-
rande över planen och det är oklart om planen är en ändring av över-
siktsplanen i lagens mening.  

• Idealbild stadskärnan Kungälv, antagen den 22 september 2003. För 
denna plan har Länsstyrelsen inte kunnat hitta granskningsyttrande 
eller utställningsutlåtande, därmed är det oklart om planen är en änd-
ring av översiktsplanen i lagens mening. Länsstyrelsen vill upplysa 
om att även om planen är en PBL-plan så upphör den att gälla den 1 
januari 2026 i enlighet med PBL (2020:76) övergångsbestämmelser 
punkt 4.   

Bedömning av granskningsyttrandenas aktualitet 
Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund av då gällande lagstiftning och förut-
sättningar, att granskningsyttrandena över kommunens översiktsplan och 
ändringar av denna i stort är fortsatt aktuella. Länsstyrelsens uppfattning är 
att flera statliga och mellankommunala intressen har förändrats sedan den 
kommunövergripande översiktsplanen antogs. Det innebär att planen inte är 
utformad med hänsyn till de krav och intressen som tillkommit. Vidare har 
vissa planeringsförutsättningar inte behandlats i planen. 

I granskningsyttrandet för översiktsplanen daterat den 6 juli 2011 bedömde 
Länsstyrelsen att en utbyggnad på Koön, i den omfattning som kommunen 
föreslog i utställningshandlingen, stred mot 3-4 kap. miljöbalken, riksin-
tresse för friluftslivet och naturvården. Av utställningsutlåtandet framgår att 
kommunen inför antagande anpassade avgränsningen till dåvarande förslag 
till utvidgning av naturreservatet för Marsstrandsskärgården. Justeringarna 
gjordes i samråd med Länsstyrelsen. 

I granskningsyttrandet för ändring av översiktsplan för Ytterby daterat 
den 16 oktober 2020 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att det föreligger 
risk för påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, särskilt avse-
ende ett utbyggnadsområde vid Lilla Smällen. Länsstyrelsens uppfattning är 
att en utbyggnad i området är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Inför anta-
gande kompletterade kommunen riktlinjerna för området Lilla Smällen med 
att risk för påverkan på riksintresset ska utredas i samband med framtagande 
av detaljplan.   
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I granskningsyttrandet för ändring av översiktsplanen för vindkraft, date-
rat den 16 juni 2010 var Länsstyrelsen av uppfattningen att områden som 
rymmer få vindkraftverk inte bedöms som lämpliga att peka ut i en vind-
bruksplan och därför borde utgå ur planen. Kommunen har inför antagande 
reviderat vindbruksplanen och tagit bort de områden som Länsstyrelsen av-
styrkt. I den delen har Länsstyrelsens synpunkter tillgodosetts. 

Lagändringar 
Nedan redovisas lagändringar av betydelse för den översiktliga planeringen 
som skett sedan Kungälv kommun antog sin översiktsplan. Med hjälp av 
lagrummet.se går det att få en fullständig redovisning av ändringar sedan en 
lag publicerades för första gången. Där går det också att hitta varje enskild 
ändring med information om ikraftträdande, övergångsbestämmelser och 
vilka förarbetena är.  

Plan- och bygglagen 
Ändringar i PBL som rör den översiktliga planeringen: 

• Den 2 maj 2011 infördes nya PBL som stärkte översiktsplanen stra-
tegiska funktion liksom kravet på aktualitetsprövning. 

• I januari 2014 infördes en ny punkt i 2 kap. 5 § PBL för att tydlig-
göra sambandet mellan PBL och lagen (2000:1383) om kommuner-
nas bostadsförsörjningsansvar. Se SFS 2013:867 

• I juli 2014 infördes krav på redovisning i översiktsplanen om hur 
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
Se SFS 2014:224. 

• I januari 2015 infördes bestämmelser i 5 kap. 7 § PBL om att detalj-
planeläggning som inte är förenlig med översiktsplanen och länssty-
relsens granskningsyttrande ska handläggas med ett utökat planförfa-
rande. Se SFS 2014:900. 

• I januari 2018 infördes ett nytt 6 kap. - Miljöbedömningar - i miljö-
balken vilket förändrade kraven på innehållet i översiktsplanen och 
arbetet med att ta fram planen. Se SFS 2017:965. 

• I augusti 2018 infördes nya krav på översiktsplanens innehåll vad 
gäller kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till 
följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelate-
rade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Se SFS 
2018:1370. Länsstyrelsen har tagit fram ett metodstöd för hur kom-
munerna kan hantera frågan i översiktsplaneringen. 

• I april 2020 infördes flera ändringar i 3 kap. - Översiktsplan - PBL 
med syftet att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara 
framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Det införs 
nya bestämmelser om när hela eller delar av översiktsplanen ska an-
ses vara aktuell och upphör att gälla. Kommunen ska i princip anta 
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en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Vidare fick re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet 
att meddela föreskrifter för att ta fram en digital standard för utform-
ning av översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser. Se 
SFS 2020:76. 

Miljöbalken (1998:808) 
I januari 2018 infördes ett nytt 6 kap. - Miljöbedömningar - i miljöbalken 
vilket exempelvis innebär nya och ändrade ord och uttryck för att tydliggöra 
processer om miljöbedömning. Se SFS 2017:955. 

Lag (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar 
I januari 2014 trädde omfattande ändringar av lagen i kraft. Bland anges att 
de riktlinjer som kommunerna ska ta fram för bostadsförsörjningen ska vara 
vägledande vid tillämpningen av kravet i 3 kap. PBL om att kommunen i 
översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose det långsik-
tiga behovet av bostäder. Se SFS 2013:866. 

Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. 
Kommunens senaste riktlinjer för bostadsförsörjningen antogs år 2020.  

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets  
rättigheter 
I januari 2020 blev barnkonvention svensk lag. Detta förstärker barnrätten 
vid tillämpningen av andra lagar, exempelvis PBL. Barns intressen ingår i 
princip i alla de intressen som anges i 2 kap. PBL och även i en del andra 
bestämmelser i PBL uttrycks barns intressen. Se SFS 2018:1197. 

Nya underlag gällande statliga och mellankommunala  
intressen 
På ÖP-portalen har Länsstyrelsen samlat råd och tips för översiktlig plane-
ring. ÖP-portalen kompletterar PBL Kunskapsbanken, som tillhandahålls av 
Boverket. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen särskilt tar del av 
den del på ÖP-portalen som samlats under rubriken Underlag av betydelse 
för översiktsplanens aktualitet. Där lämnar Länsstyrelsen uppgifter om stat-
liga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktspla-
nens aktualitet.  

För en komplett förteckning över planeringsunderlag hänvisar Länsstyrelsen 
till Planeringskatalogen.se. Planeringskatalogen är länsstyrelsernas tjänst 
som förmedlar länsstyrelsernas och de statliga myndigheternas planerings-
underlag på ett ställe. Underlagen kan bestå av geodata, publikationer av 
olika slag samt webbsidor. Planeringskatalogen uppdateras löpande i av-
stämning med berörda statliga myndigheter. De underlag som finns där ut-
gör de planeringsunderlag som de statliga myndigheterna vill förmedla till 
den fysiska planeringen. Med hjälp av tjänsten kan kommunen söka plane-
ringsunderlag utifrån olika avgränsningar såsom kommun, ämne, datum, 
myndighet eller fritext. 
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För att underlätta för kommunen har Länsstyrelsen förberett en förteckning 
över nya och reviderade planeringsunderlag som berör statliga och mellan-
kommunala intressen i Kungälv kommun1. Underlaget är hämtat från Plane-
ringskatalogen och omfattar planeringsunderlag som tillkommit sedan mars 
2020, då Länsstyrelsen skrev en sammanfattande redogörelse på begäran av 
kommunen2. Med stöd av förteckningen kan kommunen ta ställning till änd-
rade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och för att bedöma i 
vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 3§, 4§ 
andra stycket 1 och 2 samt 5§ i PBL. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
kommunen på att det kan finnas särskilda kommentarer kring vissa av un-
derlagen i förteckningen. Vänligen notera att förteckningen är som mest ak-
tuell i nära anslutning till datumet för uttaget. Länsstyrelsen rekommenderar 
att kommunen gör ett eget uttag från Planeringskatalogen om kommunen 
avser att ta fram sin planeringsstrategi vid ett tillfälle längre fram i tiden. 

 

Övrigt 
Länsstyrelsen diskuterar gärna innehållet i detta underlag tillsammans med 
kommunen i samband med att kommunen tar fram sin planeringsstrategi. 

  

 
1 Datum för uttag av förteckningen är 2022-01-31. Se bifogad excel-fil. 
2 Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att även titta på denna i sitt arbete med plane-
ringsstrategin.  
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av funktionschefen och länsarkitekten Andreas Lidholm 
med handläggaren Ingrid Lindbom som föredragande. 

 

Andreas Lidholm 
 

 

 

Ingrid Lindbom 
 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/data-
skydd. 

 

Bilagor 
Excel-fil, utdrag från Planeringskatalogen  
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UNDERLAG TILL PLANERINGSSTRATEGI
KOMMUN: Kungälv
FRÅNDATUM SÖKNING: 20200301
DATUM FÖR UTTAG: 1/31/2022
JUSTERAD: 3/4/2022
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Fysiska planer  Visar underlag som har planeringsstatus Fysiska planer och som helt eller delvis
 överlappar kommunen. Ingen avgränsning på datum, alla gällande planer kommer med.

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Länsstyrelsens granskningsyttrande ÖP Kungälvs kommun Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplan för Kungälvs kommun. Antagen 20120119. Aktualitetsförklarad i stora, övergripande och strukturella drag 20160421. Länk till ÖP finns bifogad.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20110706 Dokument 14.3 Översiktsplanering Lokal
Länsstyrelsens granskningsyttrande över FÖP Ytterby, Kungälvs kommun Länsstyrelsens granskningsyttrande över fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun. Antagen 20210415. Laga kraft 20210511.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210511 Dokument 14.3 Översiktsplanering Lokal
Länsstyrelsens granskningsyttrande TÖP Vindbruksplan Kungälvs kommun Länsstyrelsens granskningsyttrande över tillägg till översiktsplan gällande Vindbruk för Kungälvs kommun. Antagen 20101209. Delen "Havsområden för vindbruk" är antagen 20130801. Länk till TÖP finns bifogad.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20100616 Dokument 14.3 Översiktsplanering Lokal
Regional infrastrukturplan 20182029 Västra Götalandsregionen har som uppdrag från regeringen ansvar för att upprätta en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Västra Götaland. Planen innefattar investeringar främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet. Det regionala vägnätet utgörs av riksvägar och primära länsvägar. Drift och underhåll på det regionala vägnätet ansvarar Trafikverket för.Den regionala transportinfrastrukturplanen styrs av politiska beslut tagna på både nationell och regional nivå. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela landet.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20180601 Dokument 6.1 Vägar6.2 Järnvägar6.3 Sjöfart6.4 Flyg6.5 Kollektivtrafik6.6 Gång och cykeltrafik14.2 RegionplaneringRegional
Länstransportplaner Länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan tar fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna och Trafikverket, kommuner och trafikhuvudmän bistår med underlag.Trafikverket 20200807 Webbsida 6 Trafik och transportsystemNationell
Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut. Regeringens beslut utgår från det förslag redovisade den 31 augusti 2017. På denna sida finns länkar till regeringens beslut och Trafikverkets planförslag med tillhörandeunderlag.Trafikverket 20211101 Webbsida 6.1 Vägar6.2 Järnvägar6.3 SjöfartNationell
Havsplaner för Sverige  Bottniska viken, Östersjön, Västerhavet Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där havsplanering är ett av flera verktyg.Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Havsplanerna vägleder nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen. Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. De ska förenanäringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den eller de användningar som anges i ett område har företräde framför andra användningar. I stora delar av havet kan olika användningar samsas om de anpassar sig till varandra. Havsplanerna vägleder om vilken eller vilka användningar som har företräde och vilken anpassning som behövs.Havs och vattenmyndigheten20220210 Webbsida 14.1 Havsplanering Nationell
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Mål & Strategier
Visar underlag med planeringsstatus Mål och strategier som helt eller delvis
 överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in
vid sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret
för denna kolumn för att
särskilja sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Regionala miljömål för Västra Götaland Västra Götalands miljömål omfattar det nationella miljömålssystemet (förutom Storslagen fjällmiljö sominte är aktuellt i länet) samt regionala tilläggsmål. Länsstyrelsen har uppdrag att samordna det regionala mål och uppföljningsarbetet. Skogsstyrelsen har bland annat ett särskilt ansvar för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar. År  2015 togs regionala tilläggsmål fram för att lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. De regionala tilläggsmålen reviderades och minskades i antal år 2020. Vår förhoppning är att de regionala målen blir ett stöd i det regionala åtgärdsarbetet för en bättre miljö, genom att tydliggöra var ytterligare insatser krävs samt att genom uppföljningen av de regionala målen visa på utvecklingen.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20201101 Dokument Mål och strategier 2.1 Luftkvalitet2.2 Vattenkvalitet2.3 Förorenad mark2.4 Buller2.5 StrålningRegional
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 20212030 Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland anger riktningen för det regionala utvecklingsarbetet 20212030. Strategin tar sin utgångspunkt i de stora samhällsutmaningarna och behovet av att ställa om mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Strategin har tagits fram i enlighet med  uppdraget i lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630).Västra Götalands regionen 20210201 Dokument Mål och strategier 14.1 Havsplanering14.2 Regionplanering14.3 ÖversiktsplaneringRegional
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka av länets vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt vilka åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211001 Dokument Mål och strategier 5.1 Grundvatten5.2 Ytvatten9.7.1 DricksvattenRegional
Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en utvecklad planeringsprocess för vindkraft.Energimyndigheten 20211110 Webbsida Mål och strategier 9.2.1 Vindkraft Nationell
Jämställt Västra Götaland. Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 20192022 Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering Jämställt Västra Götaland 2019–2020 är en plattform för jämställdhetsintegrering i länet och en förlängning av vår tidigare strategi. Allt det goda arbete som gjorts i länet måste fortsätta och förhoppningsvis utvecklas än mer.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210301 Dokument Mål och strategier 13.5 Jämställdhet Regional
Mål, lagar och ansvarsområden Lagar och politiska mål reglerar den fysiska planeringen av samhället. De nationella målen hanterar samspelet mellan planeringen av transportsystemet och samhällsplaneringen.Trafikverket 20200624 Webbsida Mål och strategier 6 Trafik och transportsystem Nationell
Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland Handlingsplanen är tänkt att vara en plattform för arbetet med friluftslivsfrågor i länet. Handlingsplanen är inte tvingande utan ska ses som ett underlag för att beskriva och lyfta arbetet med friluftsliv som i första hand utförs av kommuner och föreningar. Syftet med en handlingsplan för friluftslivet är att ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet samt vara en idébank för olika åtgärder.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210901 Dokument Mål och strategier 1.3 Friluftsliv Regional
Sveriges friluftsmål Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.Naturvårdsverket 20210920 Webbsida Mål och strategier 1.3 Friluftsliv Nationell
Strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 20212026 Havs och vattenmyndigheten och Jordbruksverket överlämnar nu en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 20212026 till regeringen. Strategin, som följs av handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt. Arbetet har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer samt andra berörda myndigheter och lärosäten. Med Sveriges hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och cirka tvåhundra mil av kust med kringliggande hav finns goda förutsättningar för såväl fiskerinäringen som ett växande vattenbruk. Skiftande vatten och naturtyper från norr till söder ger mycket goda möjligheter för fritidsfiske och fisketurism. Men utmaningarna är många och näringarna kämpar med olika svårigheter. Det handlar om sviktande lönsamhet, minskade fiskebestånd, nollkvoter för torsk i Östersjön och regelverk som gör det svårt för företag att utveckla eller etablera nya verksamheter. Exempelvis har det svenska vattenbruket inte kunnat utvecklas i takt med företagens ambitioner och konsumenternas efterfrågan.Havs och vattenmyndigheten20210601 Dokument Mål och strategier 4.3 Yrkesfiske4.4 Vattenbruk Nationell
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland  Åtgärdsprogram för miljömålen 20222025Det här är åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar och att stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. På webbsidan hittar du all information om åtgärderna i programmet som gäller under åren 2022–2025.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20220101 Dokument Mål och strategier 2.1 Luftkvalitet2.2 Vattenkvalitet2.3 Förorenad mark2.4 Buller2.5 Strålning2.7 Farlig verksamhet7 Klimat12.1 Stadsutveckling12.2 Landsbygdsutveckling12.4 Arkitektur12.5 LandskapsarkitekturRegional
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INGRIPANDEGRUND: Riksintressen Visar både underlag med planeringstatus Vägledningar som innehåller ordet Riksintresse och underlag
med planeringsstatus Riksintresse 3 kapitlet eller 4 kapitlet som alla helt eller delvis överlappar kommunen.

Använd sökfunktionen i filtret för
denna kolumn för att särskilja
sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Riksintresse Totalförsvar militär del  områdesbeskrivning Västra Götalands län Försvarsmaktens riksintressen omfattar dels riksintressen som kan redovisas öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl ej kan redovisas öppet. Försvarsmakten redovisar i denna katalog områden av riksintresse enligt 3 kap 9 § MB samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Områden av betydelse har inte riksintressestatus utan omfattas endast av 3 kap 9 § första stycket vilket anger att de ska skyddas så långt möjligt. Områdenas gränser redovisas utifrån tillgängliga fastighetsuppgifter från Fortifikationsverket.Geodata för riksintressena samt påverkasområden har skickats ut till samtliga kommuner och länsstyrelser.Försvarsmakten Produktionsledningens infrastrukturavdelning20210118 Dokument Riksintressen 3 kap MB8 Totalförsvar Regional

Regionalt underlag, uppdaterad 2022. Inga
förändringar eller nya beslut som berör
Gullspångs kommun (i förhållande till
senaste revidering 2021). Däremot är den
regionala områdesbekrivningen reviderad i
sin helhet för att utgöra ett bättre stöd för
kommunerna i planeringen.Inga
förändringar sedan 2020 som påverkar
anspråk i Kungälvs kommun.

Riksintresse Kulturmiljövård MB3kap6 Områden vilka av Riksantikvarieämbetet utpekats som riksintresse för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av högt allmänt intresse enligt Hushållningsbestämmelserna i 3 kapitlet i miljöbalken finns att ta hänsyn till.13/11 2020 kommer Shapefilen som finns tillgänglig ändra namnsättning från RAA_RI_kulturmiljovard_MB3kap6 till raa.RAA_RI_kulturmiljovard_MB3kap6Riksantikvarieämbetet 20220121 Datamängd Riksintressen 3 kap MB1.2.1 Fornlämningar1.2.2 Byggnader1.2.3 Skyddad kulturmiljö1.2.4 KulturmiljöintresseNationell
Nationellt underlag. Inga uppdateringar
som berör kommunen

Riksintressen för trafikslagens anläggningar  sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekandeDetta dokument beskriver Trafikverkets kriterier för utpekande av områden av riksintressen. I enlighet med kraven i Boverkets vägledning för riksintressemyndigheter ingår kriterierna i en så kallad sektorbeskrivning för sektorn kommunikationer (för trafikslagens anläggningar). Dokumentet ska utgöra ett stöd vid utpekande av områden av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Det beskriver Trafikverkets arbete med  riksintresseanspråk och ger en bakgrund till syftet med riksintresseanspråken, liksom en beskrivning av synergier och målkonflikter med annan markanvändning. Dokumentet vänder sig främst till de som arbetar med utpekande och/eller bevakning av riksintressen i samhällsplaneringen på Trafikverket, Länsstyrelser och Boverket.Trafikverket 20200812 Dokument Riksintressen 3 kap MB6.1 Vägar6.2 Järnvägar6.3 Sjöfart6.4 FlygNationell

Nationellt underlag, inga identifierade
förändringar sedan 2020 som påverkar
Kungälvs kommun. Nytt förslag på
riksintresseanspårk för kommunikationer  i
länet  har varit på remiss under 2020.

Öppna tjänster för Sveriges Natura 2000 områden Öppna tjänster (WMS, WFS, RESTAPI) mot Sveriges Natura 2000 områden.   Natura 2000 databasen omfattar svenska områden som pekats ut att ingå i EU:s sammanhängande europeiska ekologiska nätverk av naturområden, Natura 2000. Informationen visar de beslut som Sveriges regering har fattat vid olika tillfällen om områden till nätverket. Natura 2000områden utpekas enligt EU:s art och habitatdirektiv(direktiv 92/43/EEG)eller fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG), ibland båda direktiven.   I tjänsterna visas detta som:  •Natura 2000 (SCI), områden utpekade enligt art och habitatdirektivet  •Natura 2000 (SPA), särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet  •Natura 2000 (SPA/SCI), områden som är utpekade enligt båda direktiven   Tjänsterna ger information om vilka arter och/eller naturtyper som området är utpekat för att bevara. Fågeldirektivet behandlar fåglar. Habitatdirektivet behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar.   Tjänsterna ger inte tillgång till den fullständiga databasen. Naturvårdsverket ansvarar för informationen i databasen men respektive länsstyrelse är primär källa för all denna information.Naturvårdsverket 20210101 Tjänst Mark och vattenregleringar, Riksintressen 4 kap MB1.1.1 Naturtyper och naturgeografisk indelning1.1.2 Djur och växterNationell
Nationellt underlag. Inga uppdateringar av
anspråk i kommunen efter 2012

Riksintressen för totalförsvarets militära del Totalförsvaret består av två delar – en militär respektive en civil del. Försvarsmakten  redovisar områden av riksintresse samt av betydelse för totalförsvarets militära del. Områdenas gränser redovisas utifrån tillgängliga fastighetsuppgifter från Fortifikationsverket. Försvarsmakten är enligt förordningen (1988:896) om hushållning med mark och vattenresurser m.m. sektorsmyndighet avseende redovisning av områden som av myndigheten bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets militära del. I begreppet militär del ingår också civila myndigheter så som FOI, FRA och FMV vilkas intressen Försvarsmakten företräder. Redovisningen av riksintressen omfattar anläggningar med påverkansområden som Försvarsmakten bedömer har betydelse ur planhänseende.Försvarsmakten 20200703 Datamängd Riksintressen 3 kap MB8 Totalförsvar Nationell

Finns i kommunen: Påverkansområde
väderradar berör kommunen.
Sjöövningsområde stora pölsen angränsar
till kommunen. Inga nya beslut efter 2020
men däremot nya områdesbeskrivningar.
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INGRIPANDEGRUND: Mellankommunala
frågor

Visar underlag som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett
 aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen samt dessutom
innehåller ordet "mellankommunal"

Använd sökfunktionen i filtret
för denna kolumn för att
särskilja sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Tillsynsvägledning mellankommunal samordning Tillsynsvägledningen om mellankommunal samordning syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande frågor som rör mellankommunal samordning.Boverket 20201229 Webbsida Vägledningar och handböcker14.4 Detaljplanering Nationell



224/22 Planeringsstrategi - KS2022/2329-1 Planeringsstrategi : ~ KS2022_0591-1 Planeringskatalogen_export_2022-01-31_Kungälv_2020-03-01 1098526_1_1

INGRIPANDEGRUND: Miljökvalitetsnormer
Visar underlag som innehåller ordet ”Miljökvalitetsnormer” eller har ett eller flera av sakområdena,
Luftkvalitet, Vattenkvalitet eller Buller under Miljö, hälsa och säkerhet, och som helt eller delvis överlappar
kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen

Använd sökfunktionen i filtret för denna
kolumn för att särskilja MKN. Sök på
följande:
 luftkvalitet
 vattenkvalitet
 buller

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten - PBL kunskapsbanken - BoverketVid planläggning enligt PBL ska miljökvalitetsnormerna följas och av kommunens översiktsplan ska det framgå hur kommunen anser att miljökvalitetsnormerna ska följas. Boverket har under år 2021 arbetat med vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten och hur de kan hanteras i översikts och detaljplanering.Boverket 12/31/2021 Webbsida Vägledningar och handböcker2.2 Vattenkvalitet Nationell Direktlänk till  Boverket i avvaktan på publicering i Planeringskatalogen

Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer På denna webbsida finns information och länkar till Trafikverkets riktlinje om "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg". I handledningen om "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg" ges ytterligare vägledning om utredningar och åtgärder mot buller och vibrationer i samband med ny och väsentlig ombyggnad av vägar och järnvägar samt åtgärder längs befintliga vägar och järnvägar.Trafikverket 20210401 Webbsida Vägledningar och handböcker2.4 Buller6.1 Vägar6.2 Järnvägar Nationell
Områden skyddade enligt förordning om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvattenOmråden skyddade enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten (tidigare Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (78/659/EEG)). Målet för förordningen (tidigare fiskvattendirektivet) är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras.Havs och vattenmyndigheten20211208 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1.2 Djur och växter1.1.4 Hav och vatten2.2 VattenkvalitetNationell



224/22 Planeringsstrategi - KS2022/2329-1 Planeringsstrategi : ~ KS2022_0591-1 Planeringskatalogen_export_2022-01-31_Kungälv_2020-03-01 1098526_1_1

INGRIPANDEGRUND: Hälsa & Säkerhet
Visar underlag som har ett eller flera av sakområdena, Förorenad mark, Buller,
Strålning, Ras skred och erosion, Översvämning, Farlig verksamhet, Farligt gods under
Miljö, hälsa och säkerhet, och som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett
aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret för denna
kolumn för att särskilja sakområden. Sök
på följande:
 förorenad mark
 buller
 strålning
 ras, skred och erosion
 översvämning
 farlig verksahet
 farligt gods

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning Denna vägledning är tänkt att ge en kortfattad vägledning i vissa frågeställningar där miljöbalken och PBL möts. vägledningen vänder sig främst till kommuner och länsstyrelser med det övergripande syftet att underlätta hanteringen av förorenade områden i den fysiska planeringen (översikts och detaljpanering) och vid lovgivning (främst bygglov). En viktig målsättning med vägledningen är att beskriva vad som krävs för att kommunen utifrån sitt ansvar för en detaljplans genomförbarhet kan säkerställa att marken är lämplig för ändamål som anges i detaljplan i det fall området misstänkts vara förorenat.Länsstyrelsen i Jönköpings län20210824 Dokument Vägledningar och handböcker2.3 Förorenad mark Nationell
Stranderosion Stranderosion drabbar idag främst stränder i södra Sverige, och problemen kan förväntas öka med en stigande havsnivå. SGUs information kan användas vid kustzonsplanering.Sveriges geologiska undersökning20200421 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6.1 Ras, skred och erosion Nationell
Ny nationell höjdmodell vid havsnivåhöjningar  analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonenOm NNH s höjddata i relation höjda havsnivåerMyndigheten för samhällsskydd och beredskap20200813 Webbsida Övriga allmänna intressen1.1.3 Berg och jord1.1.4 Hav och vatten1.1.6 Naturvårdsintresse1.1.7 Grön och blåstrukturer1.4 Övrigt natur, kulturmiljö och friluftsliv2.6 NaturolyckorNationell
Framtidens storstäder  säkerhet i en föränderlig värld Vägledningen som ett stöd i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet. Den ger stöd till alla som har till uppgift att identifiera samhällsviktig verksamhet inom en organisation, inom ett geografiskt område eller inom ett ansvarsområde. Vägledningen ger exempel på hur arbetet kan genomföras och på hur det kan ligga till grund för annat arbete som stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera störningar.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20200813 Webbsida Vägledningar och handböcker2 Miljö, hälsa och säkerhet8 Totalförsvar Nationell
Skyfallsförebyggande åtgärder : exempel från arbete i Köpenhamns och Fredriksbergs kommunerUnder somrarna 2010 och 2011 inträffade tre stora skyfall över Köpenhamnsområdet. Efter dessa översvämningar har Köpenhamns stad tillsammans med Fredriksbergs kommun tagit fram en skyfallsplan. Denna studie beskriver på övergripande nivå hur skyfallsplanen tagits fram.MSB 20200814 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor7 Klimat Nationell
Skyfallsförebyggande åtgärder : exempel från arbete i England England har under de senaste årtiondena drabbats av återkommande översvämningar. Översvämningarna har initierat flera viktiga arbeten i England. Denna studie beskriver övergripande det arbete som bedrivs i England för att förebygga skyfall.MSB 20200814 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor7 Klimat Nationell
Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolyckaRegeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär bland annat att MSB:s förebyggande arbete ska bidra till att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. Som ett led i detta har MSB tagit fram denna metod för beskrivning av miljökonsekvenserna vid en kemikalieolycka. Metoden är främst avsedd att användas generellt inom olika branscher som berörs av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sevesolagen). Tänkta målgrupper är således verksamhetsutövare inom olika berörda branscher, konsulter och myndigheter.MSB 20200814 Webbsida Vägledningar och handböcker2.7 Farlig verksamhet14.3 Översiktsplanering14.4 DetaljplaneringNationell
Skredriskkartering Göta Älv Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredutsatta områden. Flera stora skred har skett i modern tid och vår kartläggning av skredrisker visar att många områden längs Göta älv har fortsatt hög risk för skred. På uppdrag av regeringen kartlades skredriskerna längs hela Göta älv inklusive Nordre älv 20092011 mot bakgrund av behoven att i framtiden hantera ökade flöden i älven. I uppdraget kartlades både dagens situation och den förändring som sker till följd av klimatförändringen. I uppdrag ingick också att förbättra och utveckla metoderna för kartering och värdering av riskerna. Uppdraget har inneburit en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till. Genom att identifiera olika riskområden har en bedömning gjorts av var geotekniska förstärkningsåtgärder bör utföras. En översiktlig kostnadsbedömning av de geotekniska delarna av förstärkningsåtgärderna har utförts för områden med höga skredrisker. Vidare presenteras en samlad bedömning av de geotekniska förutsättningarna för ökade flöden i Göta älv.I april 2012 redovisades det s k Göta älvuppdraget (GÄU) i form av tre huvudrapporter  1.Samhällskonsekvenser; 2.Kartläggning; 3.Kartor (33 st A3blad 1:10.000)  samt 34 tekniska delrapporter. Se vidare www.swedgeo.se samt http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/Gota%20alvutredningen/GAU_slutrapport_del3.pdf (Del 3 kartor). Risk är en kombination av sannolikheten för skred (kvalificerat geotekniskt bedömningsarbete baserat på en stor mängd digitala data, bla en detaljerad terrängmodell för land och älv) och konsekvensen av ett skred (där hänsyn har tagits till liv/befolkning, fastighetsvärden, transportinfrastruktur, energi och teledistribution, miljöfarlig verksamhet mm). Redovisning sker enligt direktiven i regeringsuppdraget och enligt rådande fackmässiga och geotekniska analysmodeller. [Geoteknik]Statens geotekniska institut20211202 Datamängd Övriga allmänna intressen2.6.1 Ras, skred och erosion Lokal
Geologi i översiktsplanering Den här handledningen är till dig som arbetar med översiktsplaner. Här hittar du geologisk information som på olika sätt har påverkan för fysisk planering. Handledningen är under uppbyggnad och SGU tar gärna emot synpunkter och tips på hur den kan bli bättre. Svara på enkäten som du hittar längre ned på webbsidan.Sveriges geologiska undersökning20200601 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6.1 Ras, skred och erosion3.1 Malm och mineral3.2 Berg3.3 Grus och sand3.4 TorvNationell
Översvämningskarteringar MSB har regeringens uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av områden som kan översvämmas utmed landets sjöar och vattendrag. Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser. Den uppdaterade översvämningskarteringen ersätter löpande datamängden översiktliga översvämningskarteringar då dessa uppdateras sedan 2013 med den nya Nationella höjdmodellen, http://www.lantmateriet.se/sv/Kartorochgeografiskinformation/Hojddata/GSDHojddatagrid2/ som tagits fram av Lantmäteriet, samt med till viss del flöden som anpassats till framtidens klimat i slutet av seklet. De uppdaterade översvämningskarteringarna visar vattnets utbredning vid 3 olika flöden, det beräknade högsta flödet samt klimatanpassat 100års och 200års flöde för slutet av seklet. Med en händelses återkomsttid menas att den inträffar eller överträffas i genomsnitt en gång under denna tid. Det innebär att sannolikheten för exempelvis ett 100års flöde är 1 på 100 för varje enskilt år. Sannolikheten för att flödet ska inträffa 1 gång under 100årsperioden är 63 procent och sannolikheten att det ska inträffa 2 gånger under samma period är 40 procent.MSB 20200930 Datamängd Övriga allmänna intressen2.6.2 Översvämning Nationell
Vägledning för lokalt arbete med miljömål och agenda 2030 Länsstyrelserna har tagit fram en vägledning för lokalt arbete med miljömål och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Arbetet har skett i dialog med kommuner över hela landet och aktuell forskning samt närliggande initiativ och projekt.Vägledningen riktar sig till kommuner och ger konkret stöd och inspiration i det strategiska arbetet med miljömål och hur detta arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Vägledningen är också ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.LST Planeringskatalogens nationella redaktion20200601 Webbsida Vägledningar och handböcker2.1 Luftkvalitet2.2 Vattenkvalitet2.3 Förorenad mark2.4 Buller2.5 Strålning4.1 Jordbruk4.2 Skogsbruk5.1 GrundvattenNationell
Klimatrelaterade risker i översiktsplanering  metodstöd Rapporten är ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen.Stödet ger praktiska råd. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekter i de interna processerna utformas, innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige?Metodstödet är framtaget av Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län tillsammans med SMHI och MSB.Länsstyrelsen i Stockholms län20210201 Dokument Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor Nationell
Sevesoanläggningar Sefarisystemet har utvecklats för att motsvara de krav som finns för återrapportering av tillsyn enligt rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, det så kallade Seveso IIIdirektivet, till EUkommissionen. I Sverige har direktivet implementerats genom bland annat lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Det nya Sefarisystemet omfattar verksamheter enligt Sevesolagstiftningen, verksamheter enlig lagen om skydd mot olyckor och förordningen om utvinningsavfall samt Inspiredirektivet. Sefarisystemet innefattar verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor omfattning (bland annat Sevesoverksamheter), dammanläggningar, kärntekniska anläggningar, flygplatser och gruvor med flera. Allt i enlighet med de olika lagstiftningarna. Informationen i systemet används till exempel som underlag för MSB:s rapportering till EUkommissionen om hur Sverige efterlever Sevesodirektivet, vid tillsynsvägledning samt i olika sammansställningar. Sefarisystemet ger möjlighet för länsstyrelserna att uppdatera informationen i systemet via Internet.OBS! Eftersom Sevesodatabasen inte ursprungligen skapades för att redovisa data geografiskt finns vissa brister. Den position ett objekt har kan i vissa fall peka på platsen för huvudkontoret och inte för anläggningen som bedriver den farliga verksamheten.MSB 20200930 Datamängd Övriga allmänna intressen2.7 Farlig verksamhet Nationell
Förutsättningar för skred i finkornig jordart Analysen är gjord under våren 2021. Produkten ger översiktlig information om förutsättningar för jordskred i finjord. Den bygger på en beräkningsalgoritm (Tryggvason, 2014) som utifrån jordartstyp (enligt SGUs produkt Jordarter 1:25 000  1:100 000), terrängmodell (Lantmäteriets nationella höjdmodell) och kritisk lutning (1:10) definierar markområden med finkornig jordart som har förutsättningar för jordskred. Utöver detta har informationen bearbetats ytterligare i GISmiljö för att minimera systematiska fel. Sådana områden kallas i denna produkt aktsamhetsområden.Produkten är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera områden där skredfara kan förekomma och där ytterligare bedömningar/undersökningar kan behöva göras.Ett lerlagers skredbenägenhet beror inte bara på marklutning, utan även på dess tekniska egenskaper. Metoden tar inte hänsyn till detta utan betraktar alla jordlager av viss jordartstyp (främst silt och lera) som skredkänsliga vid viss marklutning. Detta innebär att inom många av de identifierade aktsamhetsområdena är lerornas egenskaper sådana att någon risk för skred knappast föreligger, trots att lutningskriteriet är uppfyllt. Modellen är utvecklad för finkorniga jordarter och jordarten morän är därför inte inkluderad. Således ger modellen ingen information om jordskred i moränområden.Som komplement till modelleringen baserad på lutningsanalys innehåller produkten även en enklare GISanalys i huvudsak baserad på närhet till vatten.Grundläggande geoteknisk/geologisk kompetens är nödvändig för att kunna tolka informationen på ett riktigt sätt.Sveriges geologiska undersökning20210826 Datamängd Övriga allmänna intressen2.6.1 Ras, skred och erosion Nationell
Översvämningsrisk vid planläggning Tillsynsvägledningen avseende översvämningsrisker riktar sig i första hand till länsstyrelserna och syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande risken för översvämning.Boverket 20200513 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6.2 Översvämning Nationell
Skredriskkartering prioriterade älvar (utom Göta älv) Skredrisk, sannolikhets, och konsekvenskartor framtagna med en något enklare metodik än i GÄU Göta ÄlvUtredningen. Kartering är likväl baserad på en baserat på en stor mängd digitala data. Norsälven (2015) var det första vattendraget där denna förenklad metodik för tillämpades. 2017 utfördes Säveån. Metodutvecklingen har genomförts för att få ned utredningskostnaderna och förenkla tolkningen av kartorna, och därigenom öka användbarheten av resultatet. Metodiken för riskkartering som tagits fram är applicerbar för skredriskkartering längs andra vattendrag – t ex Säveån (2017) och Ångermanälven (senare). Allteftersom respektive vattendrag karteras klart kommer det att tillfogas datamängen för ”övriga prioriterade älvar”. Både metodiken för sannolikhetsklassning och konsekvensklassning kan användas var för sig, metodiken för konsekvensklassning kan även användas för kartering av andra naturhändelser. Används vid prioritering av åtgärder, inför planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse. Se vidare http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplaneringsakerhet/skredriskutredningar/[Geoteknik]Statens geotekniska institut20211202 Datamängd Övriga allmänna intressen2.6.1 Ras, skred och erosion Nationell
Buller och vibrationer  för dig i branschen Trafikverkets samlade webbsida om buller och vibrationer i samhällsplaneringen. På sidan finns länkar till vägledningar och verktyg för hantering av frågor kring buller och vibrationer av olika slag.Trafikverket 20200813 Webbsida Vägledningar och handböcker2.4 Buller6 Trafik och transportsystem Nationell
Handbok i kommunal krisberedskap Handboken vänder sig både till dig som arbetar med krisberedskap eller inom verksamheter som alltid behöver fungera  som skola, vård och omsorg, dricksvatten och renhållning.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20210923 Webbsida Vägledningar och handböcker2.5 Strålning2.6 Naturolyckor2.7 Farlig verksamhet2.8 Farligt gods2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet8 TotalförsvarNationell
Handbok i kommunal krisberedskap 2 Kommunala verksamheter Fysisk planering Dokumentet är del två i en serie och i denna ligger fokus främst på kommunernas ansvar för fysisk planering enligt PBL. Samtidigt omfattar kommunens samhällsplanering mer än bara den fysiska planeringen enligt PBL. Andra frågor som påverkar den fysiska miljön är till exempel anläggning och drift av vägar, torg och parker eller drift och planering av kommunens fastigheter. Ansvaret för dessa frågor ligger ofta på flera olika förvaltningar inom kommunen.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20210301 Dokument Övriga allmänna intressen2.6 Naturolyckor2.7 Farlig verksamhet2.8 Farligt gods2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Naturolyckor och klimat Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men skogsbränder, översvämning, värmeböljor, ras och skred blir vanligare och mer omfattande till följd av klimatförändringar.Därför blir det förebyggande arbetet allt viktigare och kommuner, länsstyrelser med flera måste identifiera risker, sårbarheter och vidta åtgärder för att förebygga olyckor och andra negativa klimateffekter.MSB:s mål är att arbetet ska bidra till att effekter av ett förändrat klimat inte orsakar fler olyckor eller samhällsstörningar. Vi hanterar statsbidrag som kommuner kan söka för att förebygga naturolyckor. Vi tar fram klimatanpassade beslutsunderlag i form av karteringar för översvämning och stabilitet, samt prognoser för gräs och skogsbränder. Kartorna utgör ett stöd vid riskinventering, riskhantering och vid samhällsplanering.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20211231 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor7 Klimat Nationell
Risker i ett klimatanpassat SverigeNaturolyckor Det övergripande syftet för förstudien kring naturolyckor har varit att analysera hur klimatrelaterade naturolycksrisker ser ut i ett framtida CO2 neutralt och klimatanpassat Sverige år 2050–2100, samt identifiera det behov av fortsatta studier som kan finnas inom just detta område. De naturolyckor som tas upp i denna studie är: översvämningar från vattendrag, pluviala översvämningar, skogsbränder, stormar, ras och skred, och kustöversvämningar. Vidare har målet med förstudien varit att svara på följande frågor: (i) om det finns en ny geografisk distribution av risker, (ii) hur den samlade riskbilden ser ut utifrån att det sker en ökning av risknivån inom vissa områden och en reducering i andra områden (iii) bedöma behovet av fördjupade studier.Förstudien är uppdelad i två delar, där den första delen behandlar förekomst av naturolyckor i Sverige och ger en överblicksbild av:? Naturolyckors genererande processer? Den geografiska och temporala fördelningen av naturolyckor idag? Hur den geografiska och temporala fördelningen av naturrisker förväntas förändras fram till 2050–2100? Utpekade riskområden för respektive naturolycka idag och 2050–2100I den andra delen undersöks hur naturolyckor hanteras samt se över om det finns nya behov av skyddsåtgärder eller riskhänsyn i ett klimatanpassat Sverige 2050–2100Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20210501 Dokument Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning: Redovisning av regeringsuppdraget enligt regeringsbeslut M2019/0124/KITio nationella riskområden har identifierats och rangordnats utifrån en sammanvägning av sannolikheten för och konsekvensen av att ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade inträffar. Resultaten som presentera i rapporten ska bidra till en ökad kunskap som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med klimatanpassning. I rapporten redovisas konkreta insatser och behov av förebyggande åtgärder. Identifierade riskområden och rangordningen av dessa ger vägledning till hur insatserna kan prioriteras. Därutöver ges i rapporten förslag till utvecklade juridiska och ekonomiska styrmedel samt förbättrat kunskapsunderlag, för att takten i åtgärdsarbetetska kunna öka och utgångsläget för att minska riskerna förbättras.SGI 20210501 Dokument Övriga allmänna intressen2.6 Naturolyckor2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Vägledning för riskhanteringsplaner Efter de stora översvämningar som drabbade Europa under början av 2000talet beslutade EU att alla medlemsländer ska planera, hantera och förebygga för omfattande översvämningar. Direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker innebär att hela EU numera arbetar mer systematiskt och holistiskt genom att koordinera, förebygga och hantera översvämningar.Denna vägledning riktar sig främst till de 13 länsstyrelser som ansvarar för riskhanteringsplaner i de 25 identifierade orterna med betydande översvämningsriskMSB 20200701 Dokument Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Riskhanteringsplaner Länsstyrelsernas arbete med riskhanteringsplaner följer av EU direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om översvämningsrisker (nedan översvämningsförordningen) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.MSB 20200701 Dokument Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhetNationell
Ytavrinning och Lågpunkter (WMS) Karttjänsten innehåller lager för ytavrinning och lågpunkter i Västra Götaland (karteringen gjordes 2018). Avgränsningsområden är huvud eller delavrinningsområden, kusten delades i kommungrupper. Lagren är synliga i zoomintervall 1:50 000  1:5000.Ytavrinning och lågpunkter finns för följande områden:BäveånDalbergsån och HolmsånEnningdalsälven (delomr inom VG)FriaånGullspångsälven (delomr inom VG)Göta älvKusabäckenKungsbackaån (delomr inom VG)Kusten, delar av Strömstads kommunKusten, Tanums kommunKusten, Sotenäs, Lysekil, delar av Munkedsals kommunKusten, Uddevalla och Orust kommunKusten, Tjörn, Stenungsund, Öckerö, delar av Kungälv, Gbg kommun LannaånLidanMölndalsånNossanRolfsånSäveånSällabäckenSjörås Mariedals och ÖredalsånStorebergsånStrömsånTidanUpperudsälven (delomr inom VG)Viskan (delomr inom VG)Vänerns närområde (delomr inom VG)Vättern (delomr inom VG)Ätran (delomr inom VG)ÅmålKnarrbyKasenberg och ForsnäsånÖrekilsälvenMetadataposter finns för varje område, via dessa går det att ladda ner datamängderna. OBS, Karteringen motsvarar förhållanden då marken är vattenmättad och tar ingen hänsyn till nederbördsmängd, ledningsnät eller markförutsättningar så som infiltrationskapacitet. Följaktligen blir det viktigt att även känna till platsspecifika förutsättningar och att använda annan geografisk information som kan bidra till en större helhetsbild.Länsstyrelsen i Västra Götalands län20201127 Tjänst Övriga allmänna intressen2.6.2 Översvämning Regional
Vid samhällsplanering Svenska kraftnäts samlingssida som beskriver deras roll i samhällsplaneringen.Om du planerar åtgärder i närheten av transmissionsnätet för el, ska du samråda med Svenska kraftnät. Det är viktigt för att skydda anläggningar och framför allt för att undvika att människor och egendom skadas. Svenska kraftnät är också remissinstans i sin roll som myndighet för elberedskap och i frågor om dammsäkerhet.Sidan innehåller länkar till mer information om:Ledningsrätt och koncession Svenska kraftnät har både ledningsrätt och koncession för alla våra kraftledningar. Här beskriver vi vad det innebär.Magnetfält Här finns information om hur Svenska kraftnät beaktar magnetfält kring våra ledningar.När vindkraft planeras Här finns information om vad man måste tänka på gällande anslutning av vindkraft.Dammsäkerhet Svenska kraftnät är myndighet för dammsäkerhet.Elberedskap Svenska kraftnät är myndighet för elberedskap.Svenska kraftnäts tekniska riktlinjerSvenska Kraftnät 20210702 Webbsida Vägledningar och handböcker2.5 Strålning8 Totalförsvar9.4 Eldistribution9.2 EnergiproduktionNationell
Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer På denna webbsida finns information och länkar till Trafikverkets riktlinje om "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg". I handledningen om "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg" ges ytterligare vägledning om utredningar och åtgärder mot buller och vibrationer i samband med ny och väsentlig ombyggnad av vägar och järnvägar samt åtgärder längs befintliga vägar och järnvägar.Trafikverket 20210401 Webbsida Vägledningar och handböcker2.4 Buller6.1 Vägar6.2 Järnvägar Nationell
Beredskaps och planeringszoner Beredskaps och planeringszoner är områden där skyddsåtgärder förbereds. Förberedelserna ger förutsättningar att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder för allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Den 1 juli 2022 ska de nya zonerna vara implementerade i beredskapsplaneringen.SSM 20200519 Webbsida Övriga allmänna intressen2.5 Strålning Nationell
Potentiellt förorenade områden Kartlagret kommer från ett ITsystem som länsstyrelserna använder och förvaltar gemensamt vid namn EBHstödet. EBHstödet är länsstyrelsernas register över potentiella och konstaterade förorenade områden. Ett förorenat område kan bestå av mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I det externa kartlagret exkluderas EBHobjekt: •    som inte har kommunicerats•    med branschen Försvarsmakten •    med statusen Avförd ingen åtgärd •    med statusen Avförd överförd till annat objektI lagret visas antal fastigheter på EBHobjektet istället för fastighetsbeckningar. Observera att kartan inte ger en helhetsbild av landets förorenade områden. Mer information om förorenade områden kan finnas hos andra myndigheter som kommuner, Försvarsmakten och Trafikverket. Områdena är identifierade och klassificerade av Länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket och med hjälp av MIFOmetodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden), Naturvårdsverkets rapport 4918. Landets länsstyrelser har arbetat med att inventera potentiellt förorenade områden sedan 1990talet. Syftet med inventeringen är att skapa en bild av vilka områden som är eller kan vara förorenade. Utifrån inventeringens resultat prioriteras sedan det fortsatta arbetet med att undersöka och sanera. Varje länsstyrelse ansvarar för informationen om förorenade områden i sitt län. Kontakta respektive län för ytterligare information.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20220130 Datamängd Övriga allmänna intressen2.3 Förorenad mark2.7 Farlig verksamhet2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhetNationell
NikITa Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (extern)  punkter NikITa  Länsstyrelsens handläggarstöd för miljöfarlig verksamhet.Dessa anläggningar visas:Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, inklusive täkter, med prövningsplikt A eller B enligt Miljöprövningsförordningen. Driftstatusar: I Drift, Planerad, Ej igångsatt, EfterbehandlingAnläggningar där Förvarsinspektören för hälsa och miljö är inlagd som tillsynsmyndighet i NikITa visas inte.Denna information visas för anläggningarna:Anläggningens namn, anläggningsnummer, företagsnamn, län, kommun, benämning (baserat på MPFhuvudkod), MPF huvudkod, MPF övriga koder, prövningsplikt, driftstatus, grundtillstånd (datumuppgifter), tillsynsmyndighet, nordkoordinat, ostkoordinat, täkttyp, täkt tillstånd max årligt uttag, täkt tillståndsgiven mängd, utvinningsavfallsannläggning.Texten ”Null” eller ett tomt fält i tabellen betyder att uppgiften inte finns i NikITa. Respektive länsstyrelse ansvarar för informationen om anläggningar i sitt län.Länsstyrelsen i Västra Götalands län20220130 Datamängd Övriga allmänna intressen2.7 Farlig verksamhet2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet11.1 Tillverkningsindustri11.3 Övrigt industri och tillverkningNationell
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LIS-Områden Strandskydd
Visar underlag som innehåller ordet ”Strandskydd” och har en eller flera av
Planeringsstatusarna Mark och vattenregleringar, Allmänna råd, Vägledningar
och handböcker, och som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett
aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret för
denna kolumn för att särskilja
sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Strandskydd fr o m 1 dec 2014 Gällande strandskydd inom Västra Götalands län. Inkluderar utvidgat strandskydd (>100 m från strandlinjen) beslutat dec 2014 och senare, och strandskydd upp till 100 m från strandlinjen. Digitalisering och kartor gjorda i skala 1:10 000, tolkning av gränserna ska därför göras i samma skala. Kvalitetsförbättringar och rättningar av geodatat kommer att göras.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211206 Datamängd Mark och vattenregleringar12.1 Stadsutveckling12.2 Landsbygdsutveckling1.1 Natur1.3 FriluftslivRegional
Odlingstillstånd blötdjur (externt) Giltiga tillstånd för mussel och ostronodlingar (och även odling av makroalger). Det finns en metadatapost som heter LstO Övrigt vattenbruk (externt) som pekar på samma datamängd. Odlingsytorna är baserade på koordinater i besluten.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210419 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur4.4 Vattenbruk Regional
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Övriga allmänna intressen Visar underlag med planeringsstatus Övriga allmänna intressen som helt eller delvis
överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.

Filtrera i denna kolumn för
att särskilja sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling - Boverket Barn och unga under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning. De har inte rösträtt, inte körkort och är beroende av vuxnas engagemang och arbete för att deras livsvillkor ska bli så bra som möjligt. Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer.Boverket 1/1/2020 Dokument Övriga allmänna intressen13.6 Barnperspektiv Nationell Direktlänk till Boverket i avvaktan på publicering i Planeringskatalogen

Ledningskollen Ledningskollen.se är en kostnadsfri webbtjänst för informationsutbyte som ska minska antalet grävskador och effektivisera planerings och grävarbeten för nedgrävd infrastruktur. Ledningskollen kan bland annat användas i planprocessen för att komma i kontakt med ledningsägare som har ledningar i planområdet eller har annat intresse av planen. Den som jobbar med planen gör då ett ärende av typen samhällsplaneringsärende där planområdet anges genom att rita i en karta eller genom att ladda upp en gisfil.Post och telestyrelsen 20201208 Webbsida Vägledningar och handböcker, Övriga allmänna intressen9.1 Telekom9.3 Fjärrvärme och fjärrkyla9.4 Eldistribution9.5 GasdistributionNationell
Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2021 Regional analys av bostadsmarknadsläget i Västra Götalands län. Under 2020 byggdes 9 700 nya bostäder i Västra Götaland – något färre än 2019 då 10 300 bostäder byggdes. 2020 påbörjades byggandet av drygt 10 300 bostäder i länet, där cirka 77 procent fanns i Göteborgsregionen. Men vissa grupper har fortfarande svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och pandemin har synliggjort betydelsen av en bostad. Detta, och mycket annat, visar Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys som publiceras idag.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210614 Dokument Övriga allmänna intressen13.2 Boende och bostadsförsörjningRegional
Artportalen Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner (jan 2016) fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö och klimatproblem. Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.Sveriges lantbruksuniversitet 20200710 Applikation Övriga allmänna intressen1.1.2 Djur och växter Nationell
Kommunernas bostadsförsörjning  en handbok Handboken är i första hand till för dig som tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning i din kommun. Handboken innehåller tips och exempel på hur man går tillväga samt information om vad som gäller enligt lag. Dessutom innehåller den ett antal goda exempel på riktlinjer från olika kommuner.Boverket 20200707 Webbsida Övriga allmänna intressen13.2 Boende och bostadsförsörjningNationell
Karttjänst om grundvattentillgång i små magasin SGU lanserar en ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.Sveriges geologiska undersökning20210212 Applikation Övriga allmänna intressen5.1 Grundvatten Nationell
Värdefulla vatten En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.Havs och vattenmyndigheten 20210101 Webbsida Övriga allmänna intressen1.1.4 Hav och vatten Nationell
Salta strandängar, befintliga och framtida möjliga Stigande havsnivåer kommer att påverka våra havsnära, salta strandängar. GISanalys har gjorts över var potentiella framtida salta strandängar kan komma att ligga. Även befintliga salta strandängar (Natura 2000habitat 1330) visas. Källor är ängs och betesmarksinventeringen samt NNK. Viss egen bearbetning av de befintliga strandängarna har gjorts. Analysen utgår ifrån dagens strandlinje och med hjälp av nationella höjdmodellen har en ny strandlinje med 1 meters vattenhöjning (+1m)  tagits fram. Dagens strandängar ligger vanligen från strandlinjen och +1 m. Det är rimligt att anta att framtida strandängar ligger +1m från den nya strandlinjen, dvs +2m från dagens strandlinje.Trädkolumnen visar om områden med framtida möljiga strandängar bedömdes vara trädbärande (1) eller i huvudsak trädlöst (0) vid tolkning av ortofoto från 2012.Länsstyrelsens rapport Havsstrandängar och klimatförändringar  hot och åtgärder, 2014:69.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Datamängd Övriga allmänna intressen1.1.1 Naturtyper och naturgeografisk indelning1.1.2 Djur och växter1.1.4 Hav och vatten1.1.6 NaturvårdsintresseRegional
Översiktsplanering för ökad tillgänglighet Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att formulera mål och ställningstaganden för exempelvis tillgänglighet och delaktighet. Denna vägledning om tillgänglighet handlar om hur kommuner kan arbeta med mål och ställningstaganden i översiktsplaneringen. Vägledningen beskriver också arbetssätt för att implementera funktionshindersperspektivet i organisationer och planeringsprocesser.Boverket 20200720 Webbsida Övriga allmänna intressen, Vägledningar och handböcker13.1 Befolkning och hushåll13.5 JämställdhetNationell
Jämställdhet i samhällsplaneringen Boverkets webbsida om jämställdhet i samhällsplaneringen. Boverket 20200616 Webbsida Övriga allmänna intressen13.5 Jämställdhet Nationell
Vindlov På denna webbsida hittar du stegförsteginformation för alla typer av vindkraftsprojekt. Du får bland annat koll på prövningsprocessen och kan ta del av kartjänsten Vindbrukskollen där du kan se alla Sveriges vindkraftverk. På Vindlov híttar du allt om tillstånd på en och samma plats.Energimyndigheten 20200604 Webbsida Övriga allmänna intressen9.2.1 Vindkraft Nationell
Hållbar materialförsörjning En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad användning av naturgrus, att naturresursen berg används på ett hållbart sätt, samt ett minskat behov av masstransporter. På denna webbsida finns information om hur regioner och kommuner kan arbeta med materialförsörjningsplanering.Sveriges geologiska undersökning20200304 Webbsida Övriga allmänna intressen3.1 Malm och mineral3.2 Berg3.3 Grus och sand3.4 TorvNationell
Exploatering av jordbruksmark 20162020 Denna rapport syftar till att genom en analys av geografisk information identifiera hur mycket jordbruksmark som har exploaterats mellan 2016–2020.Rapporten bildar tillsammans med rapporterna Exploatering av jordbruksmark 2006–2010 samt Exploatering av jordbruksmark 2011–2015 en tidserie över hurexploateringen ser ut över tid.Analysen visar att exploateringen av jordbruksmark har ökat marginellt i förhållande till föregående femårsperioder. Den totala exploateringen mellanåren 2016–2020 uppgick enligt denna rapport till 3 045 hektar. Det är nästan bara åkermark som exploaterats. Den andel av jordbruksmarken som tas ianspråk för bebyggelse, främst bostäder, har ökat och utgör nu nästan 90 procent av den totala exploaterade arealen. Samtidigt fortsätter trenden frånföregående studier att andelen som tas i anspråk för exploatering av väg eller järnväg minskar.Den regionala fördelningen av exploateringen är fortsatt som högst i Skåne med 763 hektar och Västra Götalands län med 474 hektar. Uppsala är den kommun där mest exploatering har skett, cirka 116 hektarvilket är en ökning från ungefär 70 hektar under föregående period. I ett fåtal kommuner har ingen exploatering av jordbruksmark skett, till exempel Kiruna,Danderyds och Gällivare kommun. Mellan 2016 och 2020 minskade arealen åkermark i Sverige med drygt 30 000 hektar. Enligt statistik i denna rapport stod exploatering för ca 10 procent av dentotala minskningen av åkermarken. Den övriga delen är framför allt mark som inte längre brukas och som långsamt växer igen så det småningom blir skog.Skillnaden är att denna mark kan bli åkermark igen utan alltför stora insatser om det skulle behövas i framtiden.Jordbruksverket tog 2013 fram en metod för att kvantifiera exploatering av jordbruksmark. Metoden presenterades i rapporten Exploatering av jordbruksmark 2006– 2010, (SJV Rapport 2013:3) och den innehöll också data för detta intervall. Denna rapport är den tredje där samma metod använts.Jordbruksverket 20210916 Dokument Övriga allmänna intressen4.1 Jordbruk Nationell
Handbok i kommunal krisberedskap 2 Kommunala verksamheter Fysisk planeringDokumentet är del två i en serie och i denna ligger fokus främst på kommunernas ansvar för fysisk planering enligt PBL. Samtidigt omfattar kommunens samhällsplanering mer än bara den fysiska planeringen enligt PBL. Andra frågor som påverkar den fysiska miljön är till exempel anläggning och drift av vägar, torg och parker eller drift och planering av kommunens fastigheter. Ansvaret för dessa frågor ligger ofta på flera olika förvaltningar inom kommunen.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20210301 Dokument Övriga allmänna intressen2.6 Naturolyckor2.7 Farlig verksamhet2.8 Farligt gods2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Tillväxtskapande samhällsplanering Tillväxtverkets samlade arbete med samhällaplaneringsfrågor med koppling till fysisk planeringTillväxtverket 20201211 Webbsida Övriga allmänna intressen11 Industri och tillverkning13.3 Näringsliv och arbetsmarknadNationell
Bostadsförsörjning i Västra Götalands län Denna StoryMap är tänkt att fungera som ett komplement till bostadsmarknadsanalysen. Här visar vi en hel del av bostadsmarknadsanalysens innehåll, men också en del fördjupat material som inte finns i rapporten. Tanken är också att denna StoryMap kan uppdateras med tätare intervall än en gång per år och på så sätt innehåll mer aktuell information.Både bostadsmarknadsanalysen och denna StoryMap vänder sig till intresserade som vill följa utvecklingen på bostadsmarknaden och ta del av information om vårt och kommunernas arbete med bostadsförsörjning. Det är vår förhoppning att kommuner, organisationer, företag och andra aktörer kan använda rapporten som en del av ett regionalt underlag i sitt strategiska arbete.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20201001 Applikation Övriga allmänna intressen13.2 Boende och bostadsförsörjningRegional
Grön infrastruktur  kartor och underlag för planeringsarbete Den bärande idén i planeringsunderlaget är så kallade uppmärksamhetsområden. Ett uppmärksamhetsområde kallar vi ett område där värdetrakter i den gröna infrastrukturen sammanfaller med påverkan i form av bebyggelse. Vi beskriver dessa områden, de ekosystemtjänster de ger, och vilka frågor kommunen kan fundera på för att hantera detta i översiktsplanen. Till analyserna finns förslag på arbetsgång samt fördjupat material om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Underlaget ska fungera som en startpunkt i arbetet med översiktsplanen och har en regional skala. Utifrån detta får kommunen komplettera analyserna med mer detaljerad information och med eget lokalt underlag. Målet är att hjälpa främst kommuner att göra underbyggda avvägningar i översiktsplaneringen för att bevara och utveckla länets gröna infrastruktur.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210630 Webbsida Övriga allmänna intressen1.1.7 Grön och blåstrukturer Regional
Åtgärder VISS  åtgärdsplatser (punkter) Åtgärder från databasen VISS. Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder (se attributet åtgärdsstatus) som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder. Punkterna avser en mittkoordinat för den geometri som åtgärdsplatsen är knuten till. Det kan vara en koordinat, ett delavrinningsområde, en vattenförekomst mm. Det framgår av attributet platstyp. Datat läses ut från VISS varannan dag.Länsstyrelsen i Kalmar län 20220124 Datamängd Övriga allmänna intressen1.1.4 Hav och vatten2.2 VattenkvalitetNationell
Stamnät för el Svenska Kraftnät ansvarar för stamnät för el som består av högspänningsledningar och stationer. Stamnätet transporterar el från de stora kraftverken till de regionala elnäten via luftledningar och kablar.Svenska Kraftnät 20210212 Datamängd Övriga allmänna intressen9.4 Eldistribution Nationell
Åtgärder VISS  åtgärdsplatser (WMStjänst) Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder. Observera att det är åtgärdens plats som redovisas. Platsen är en punkt som kan vara en koordinat eller en centrumkoordinat i de fall åtgärden har knutits till ett vatten, delavrinningsområde eller någon annan geometri. Vad punkten representerar framgår av attributet åtgärdsplats. Datat uppdateras dagligen. Använd länken i respektive lager för att öppna åtgärdens sida i VISS.Länsstyrelsen i Kalmar län 20200528 Tjänst Övriga allmänna intressen1.1.4 Hav och vatten2.2 VattenkvalitetNationell
Kulturarv och klimatförändringar Riksantikvarieämbetets webbplats med information, vägledning och hänvisningar till underlag som berör kulturarv och klimatförändringar.Riksantikvarieämbetet 20200710 Webbsida Övriga allmänna intressen1.2.1 Fornlämningar1.2.2 Byggnader1.2.3 Skyddad kulturmiljö1.2.4 KulturmiljöintresseNationell
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Allmänna råd
Visar underlag med planeringsstatus Allmänna råd som helt eller delvis överlappar
 kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid
sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret för denna
kolumn för att särskilja sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp PlaneringsstatusSakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvattenMed stöd av 4 § förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fiskoch musselvatten1 föreskriver Naturvårdsverket att förordningen skall vara tillämplig på de fiskvatten som förtecknas i bilagan. Fiskvattnen i förteckningen har klassificerats i laxfiskvatten och andra fiskvatten i enlighet med de definitioner som återfinns i förordningen. Av förteckningen framgår genom bokstavs och sifferkoder i vilket eller vilka län det aktuella vattnet är beläget, avrinningsområde samt typ av fiskvattenNaturvårdsverket 20200825 Webbsida Allmänna råd, Övriga allmänna intressen1.1.4 Hav och vatten1.1.6 NaturvårdsintresseNationell
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Mark- och vattenregleringar
Visar underlag med planeringsstatus Mark- och vattenregleringar som helt eller
 delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som
skrevs in vid sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret för
denna kolumn för att särskilja
sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp PlaneringsstatusSakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Mineralrättigheter På grund av driftproblem sker ingen månatlig uppdatering av informationen. Befintlig information är aktuell 20210528Datamängden Mineralrättigheter innehåller rikstäckande information om ansökta, beviljade och förfallna undersökningstillstånd, samt undersökningstillstånd under förbudsår. Ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner, beviljade torvkoncessioner och markanvisningar ingår också i databasen. Innehavare, valt förstahandsmineral, tillståndets namn, identitetsnummer och giltighetstid framgår också.Sveriges geologiska undersökning20210601 Datamängd Mark och vattenregleringar3 Ämnen och material Nationell
Odlingstillstånd Fisk och Kräftdjur (externt) Tillståndsgivna fisk och kräftdjursodlingar i Västra Götalands län.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211029 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur4.4 Vattenbruk Regional
Strandskydd fr o m 1 dec 2014 Gällande strandskydd inom Västra Götalands län. Inkluderar utvidgat strandskydd (>100 m från strandlinjen) beslutat dec 2014 och senare, och strandskydd upp till 100 m från strandlinjen. Digitalisering och kartor gjorda i skala 1:10 000, tolkning av gränserna ska därför göras i samma skala. Kvalitetsförbättringar och rättningar av geodatat kommer att göras.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211206 Datamängd Mark och vattenregleringar12.1 Stadsutveckling12.2 Landsbygdsutveckling1.1 Natur1.3 FriluftslivRegional
Djur och växtskyddsområden Områden med inskränkt tillträdesrätt till skydd för fågel, säl, fisk och växter samt jaktförbud, enligt 7 kap. 12  § och 30 § Miljöbalken. Observera att det skiljer skiktet mot nationella skikten från NV VIC Natur, där ett skikt (Djur och växtskyddsområden) visar områden utpekade m h a 7 kap 12 § och ett annat skikt (Tillträdesförbud) visar samtliga områden med tillträdesförbud.Länsstyrelsen i Västra Götalands län20210712 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur Regional
Räkna Q Västra Götalands län Räkna Q visar var och i vilken utsträckning det finns byggnader som till följd av sina kulturhistoriska värden skyddas genom rivningförbud samt skydds och varsamhetsbestämmelser (qmärkning och kmärkning) i kommunernas detaljplaner och områdesbestämmelser. Det framtagna materialet kommer att hållas uppdaterat allteftersom nya planer vinner laga kraft. Materialet fungerar som underlag vid miljömålsuppföljningen av länets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. (Ur Lst rapport 2013:56.)Skiktet uppdateras årligen och rapporteras till RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssytemet). Frågan om uppdateringenav Räkna Q ligger hos enhetschefen på Kulturmiljöenheten.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210908 Datamängd Mark och vattenregleringar1.2.2 Byggnader1.2.3 Skyddad kulturmiljöRegional
Landskapsbildsskydd Områden med skydd för landskapsbilden enligt 19 § Naturvårdslagen. Det är en gammal skyddsform som inte längre används för nya områden; de tidigare beslutade områdena gäller dock fortfarande. Inom landskapsbildsskydd kan en rad åtgärder kräva Länsstyrelsens tillstånd, det kan bland annat handla om uppförande av byggnader, vägar, framdragande av ledning, grävning, skogsplantering och avverkning.Landskapsbildsskyddet är upphävt inom vissa naturreservat och i vissa överlappar skydden.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211215 Datamängd Mark och vattenregleringar1 Natur, kulturmiljö och friluftsliv Regional
Vattenskyddsområden, yttre skyddsområden Detta skikt innehåller Sekundär och Tertiär skyddszon. I äldre beslut brukar enbart benämningen yttre skyddsområde användas. Den Sekundära skyddszonen bör skyddas mot markanvändning eller verksamheter som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Ett lägsta krav på den sekundära skyddszonens utbredning för grundvattentäkter i jordlager bör vara att uppehållstiden från dess yttre gräns till vattentäktszonen är beräknad till minst ett år. Tertiär skyddszon omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga zoner. Här är det viktigt att beakta föroreningar som i ett långt tidsperspektiv kan påverka vattentäkten negativt.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211013 Datamängd Mark och vattenregleringar5 Vattenhushållning Regional
Odlingstillstånd blötdjur (externt) Giltiga tillstånd för mussel och ostronodlingar (och även odling av makroalger). Det finns en metadatapost som heter LstO Övrigt vattenbruk (externt) som pekar på samma datamängd. Odlingsytorna är baserade på koordinater i besluten.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210419 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur4.4 Vattenbruk Regional
Förbud mot markavvattning Data redovisar de områden där det rådet förbud mot markavvattning enligt miljöbalken (11 kap. 14 § första stycket) och förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.Markavvattning är de åtgärder som utförs för att avlägsna oönskat vatten (dränera mark) eller skydda mot vatten. För att en åtgärd ska vara markavvattning i miljöbalkens mening krävs att syftet med åtgärden är att varaktigt öka markens lämplighet för ett visst ändamål. Markavvattning är en juridisk definition som inte skablandas ihop med den hydrologiska definitionen av markvatten.Tillstånd krävs alltid för markavvattning. I större delen av södra och mellersta Sverige råder förbud mot markavvattning. Där krävs dispens från markavvattningsförbudet om tillstånd ska kunna ges. Länsstyrelsen prövar dispenser. Tillstånd för markavvattning prövas av länsstyrelsen eller miljödomstolen.Data uppdaterades i juli 2018 (ändring av två RAMSARområden).Naturvårdsverket 202007 Datamängd Mark och vattenregleringar4.1 Jordbruk4.2 Skogsbruk5 VattenhushållningNationell
Skyddade områden, naturreservat Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken). Sverige har drygt 5 100 naturreservat.Naturvårdsverket 20211228 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur1.3 Friluftsliv Nationell
Öppna tjänster för Sveriges Natura 2000 områden Öppna tjänster (WMS, WFS, RESTAPI) mot Sveriges Natura 2000 områden.   Natura 2000 databasen omfattar svenska områden som pekats ut att ingå i EU:s sammanhängande europeiska ekologiska nätverk av naturområden, Natura 2000. Informationen visar de beslut som Sveriges regering har fattat vid olika tillfällen om områden till nätverket. Natura 2000områden utpekas enligt EU:s art och habitatdirektiv(direktiv 92/43/EEG)eller fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG), ibland båda direktiven.   I tjänsterna visas detta som:  •Natura 2000 (SCI), områden utpekade enligt art och habitatdirektivet  •Natura 2000 (SPA), särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet  •Natura 2000 (SPA/SCI), områden som är utpekade enligt båda direktiven   Tjänsterna ger information om vilka arter och/eller naturtyper som området är utpekat för att bevara. Fågeldirektivet behandlar fåglar. Habitatdirektivet behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar.   Tjänsterna ger inte tillgång till den fullständiga databasen. Naturvårdsverket ansvarar för informationen i databasen men respektive länsstyrelse är primär källa för all denna information.Naturvårdsverket 20210101 Tjänst Mark och vattenregleringar, Riksintressen 4 kap MB1.1.1 Naturtyper och naturgeografisk indelning1.1.2 Djur och växterNationell
Fiskets geografier Datamängden beskriver områden som regleras av föreskrifter för fritids som yrkesmässigt fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, samt i Sveriges sjöar, vattendrag och kanaler.Havs och vattenmyndigheten20211208 Datamängd Mark och vattenregleringar4.3 Yrkesfiske Nationell
Områden skyddade enligt förordning om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvattenOmråden skyddade enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten (tidigare Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (78/659/EEG)). Målet för förordningen (tidigare fiskvattendirektivet) är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras.Havs och vattenmyndigheten20211208 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1.2 Djur och växter1.1.4 Hav och vatten2.2 VattenkvalitetNationell
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 145/2022

Planeringsstrategi (Dnr KS2022/2329)
Sammanfattning

1 april 2020 ändrades  plan- och bygglagen (PBL). Ändringen innebar att planeringsstrategin 
ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av Översiktsplanen (ÖP). 

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering 
för att hålla översiktsplanen aktuell och vara mer framåtsyftande än vad 
aktualitetsprövningen var.

Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också 
klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. 
Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att 
översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i 
olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att 
ändras.

Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Antar kommunen inte en 
planeringstrategi senast den 11 september 2024 anses ÖP vara inaktuell. Detta innebär bland 
annat att standardförfarande, samordnat förfarande och förenklat förfarande inte kan 
tillämpas vid framtagandet av detaljplaner.

I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade 
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens 
fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunen ska även bedöma i vilken 

utsträckning planerna är aktuella.

Inför kommunens arbete med att ta fram en planeringsstrategi har Länsstyrelsen ställt 
samman ett underlag (daterat den 2022-03-21) med statliga och mellankommunala intressen 
som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund 
av då gällande lagstiftning och förutsättningar, att granskningsyttrandena över kommunens 
översiktsplan och ändringar av denna i stort är fortsatt aktuella. Länsstyrelsens uppfattning 
är att flera statliga och mellankommunala intressen har förändrats sedan den 
kommunövergripande översiktsplanen antogs. Det innebär att planen inte är utformad med 
hänsyn till de krav och intressen som tillkommit. Vidare har vissa planeringsförutsättningar 
inte behandlats i planen. Länsstyrelsens underlag bifogas i sin helhet till tjänsteutlåtandet.

Den sammanfattande bedömningen är att Kungälvs kommun behöver ta fram en ny 
översiktsplan. Denna bedömning görs utifrån att ÖP2010 inte bedöms aktuell då flertal nya 
lagar, mål, strategier tillkommit på nationell, regional och kommunal nivå som inte 
hanterats i gällande ÖP. Den vision som togs av politiken med ett mål på 50 000 invånare 
2020 har tidsmässigt passerats. Flertalet föreslagna områden för bostäder i mark- och 
vattenanvändningskartan har byggts ut eller förändrats i fördjupad översiktsplan (FÖP) eller 
program alternativt bedöms inte längre lämpliga för byggnation. Mark- och 
vattenanvändningskartan bedöms otydlig avseende grönstruktur och närströvområden. I 
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kommunens huvudstråk finns inga fler områden för verksamhetsmark utpekade. ÖP2010 
har inte i tillräcklig omfattning hanterat klimatanpassningsfrågorna.

FÖP Ytterby är nyligen framtagen och har hanterats enligt nyligen tillkomna lagar, mål och 
strategier och bedöms fortsatt vara aktuell.
Tematiskt tillägg (TÖP) Vindbruksplan kan behöva ses över utifrån förändringar inom 
området för vindkraftverk på land och till havs men bedöms i stora drag fortfarande vara 
aktuell.

I nuläget pågår ett antal projekt och utredningar som kommer att resultera i en del av ÖP 
eller planeringsunderlag till kommande ÖP.
FÖP Kode 
Natur- och friluftslivsplan 
Energiplan (lagkrav)
Skogsbruksplan och policy 
Riskanalys översvämning, ras skred och erosion för centrala Kungälv och Marstrand 
(lagkrav)
Plan för hållbara transporter
Brand- och släckvattenplan (del av VA-plan)
Strategi och färdplan Stadskärnan

I Planeringsstrategi har ytterligare uppdrag lyfts fram som behöver prioriteras: 
Arkitektur/kulturmiljöstrategi
Klimatanpassningsanalys och handlingsplan
Vattenöversikt uppdatering och digitalisering
Åtgärdsprogram Vatten (lagkrav)
Grönstrukturplan för centrala Kungälv 
Vattentjänstplan (lagkrav)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planeringsstrategi
Bilaga planeringsstrategi
Bilaga Tidplan planeringsstrategi ÖP
Bilaga ~ KS2022_0591-1 Kungälv - statliga och mellankommunala intressen - yttrande 401-
1170-2022 1098527_1_1
Bilaga ~ KS2022_0591-1 Planeringskatalogen_export_2022-01-31_Kungälv_2020-03-01 
1098526_1_1

Förslag till Kommunstyrelsen
Planeringsstrategi för Kungälvs kommun godkänns inför antagande enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 3 kap. 23 §.

Förslag till Kommunfullmäktige
Planeringsstrategi för Kungälvs kommun antas enligt plan- och bygglagen 
(PBL) 3 kap. 23 §.

__________
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§ 145/2022

Planeringsstrategi (Dnr KS2022/2329)
Sammanfattning

1 april 2020 ändrades  plan- och bygglagen (PBL). Ändringen innebar att planeringsstrategin 
ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av Översiktsplanen (ÖP). 

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering 
för att hålla översiktsplanen aktuell och vara mer framåtsyftande än vad 
aktualitetsprövningen var.

Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också 
klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. 
Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att 
översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i 
olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att 
ändras.

Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Antar kommunen inte en 
planeringstrategi senast den 11 september 2024 anses ÖP vara inaktuell. Detta innebär bland 
annat att standardförfarande, samordnat förfarande och förenklat förfarande inte kan 
tillämpas vid framtagandet av detaljplaner.

I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade 
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens 
fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunen ska även bedöma i vilken 

utsträckning planerna är aktuella.

Inför kommunens arbete med att ta fram en planeringsstrategi har Länsstyrelsen ställt 
samman ett underlag (daterat den 2022-03-21) med statliga och mellankommunala intressen 
som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund 
av då gällande lagstiftning och förutsättningar, att granskningsyttrandena över kommunens 
översiktsplan och ändringar av denna i stort är fortsatt aktuella. Länsstyrelsens uppfattning 
är att flera statliga och mellankommunala intressen har förändrats sedan den 
kommunövergripande översiktsplanen antogs. Det innebär att planen inte är utformad med 
hänsyn till de krav och intressen som tillkommit. Vidare har vissa planeringsförutsättningar 
inte behandlats i planen. Länsstyrelsens underlag bifogas i sin helhet till tjänsteutlåtandet.

Den sammanfattande bedömningen är att Kungälvs kommun behöver ta fram en ny 
översiktsplan. Denna bedömning görs utifrån att ÖP2010 inte bedöms aktuell då flertal nya 
lagar, mål, strategier tillkommit på nationell, regional och kommunal nivå som inte 
hanterats i gällande ÖP. Den vision som togs av politiken med ett mål på 50 000 invånare 
2020 har tidsmässigt passerats. Flertalet föreslagna områden för bostäder i mark- och 
vattenanvändningskartan har byggts ut eller förändrats i fördjupad översiktsplan (FÖP) eller 
program alternativt bedöms inte längre lämpliga för byggnation. Mark- och 
vattenanvändningskartan bedöms otydlig avseende grönstruktur och närströvområden. I 
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kommunens huvudstråk finns inga fler områden för verksamhetsmark utpekade. ÖP2010 
har inte i tillräcklig omfattning hanterat klimatanpassningsfrågorna.

FÖP Ytterby är nyligen framtagen och har hanterats enligt nyligen tillkomna lagar, mål och 
strategier och bedöms fortsatt vara aktuell.
Tematiskt tillägg (TÖP) Vindbruksplan kan behöva ses över utifrån förändringar inom 
området för vindkraftverk på land och till havs men bedöms i stora drag fortfarande vara 
aktuell.

I nuläget pågår ett antal projekt och utredningar som kommer att resultera i en del av ÖP 
eller planeringsunderlag till kommande ÖP.
FÖP Kode 
Natur- och friluftslivsplan 
Energiplan (lagkrav)
Skogsbruksplan och policy 
Riskanalys översvämning, ras skred och erosion för centrala Kungälv och Marstrand 
(lagkrav)
Plan för hållbara transporter
Brand- och släckvattenplan (del av VA-plan)
Strategi och färdplan Stadskärnan

I Planeringsstrategi har ytterligare uppdrag lyfts fram som behöver prioriteras: 
Arkitektur/kulturmiljöstrategi
Klimatanpassningsanalys och handlingsplan
Vattenöversikt uppdatering och digitalisering
Åtgärdsprogram Vatten (lagkrav)
Grönstrukturplan för centrala Kungälv 
Vattentjänstplan (lagkrav)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planeringsstrategi
Bilaga planeringsstrategi
Bilaga Tidplan planeringsstrategi ÖP
Bilaga ~ KS2022_0591-1 Kungälv - statliga och mellankommunala intressen - yttrande 401-
1170-2022 1098527_1_1
Bilaga ~ KS2022_0591-1 Planeringskatalogen_export_2022-01-31_Kungälv_2020-03-01 
1098526_1_1

Förslag till Kommunstyrelsen
Planeringsstrategi för Kungälvs kommun godkänns inför antagande enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 3 kap. 23 §.

Förslag till Kommunfullmäktige
Planeringsstrategi för Kungälvs kommun antas enligt plan- och bygglagen 
(PBL) 3 kap. 23 §.

__________
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Expedieras till: Linda.andreasson@kungalv.se

För kännedom till: Fredric.arpfjord@kungalv.se ida.brogren@kungalv.se
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Jimmy Sandberg

2022-12-05

Införande av avgift för användning av kommunens
elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg - efter återremiss
(Dnr KS2022/1891-6)

Sammanfattning

Förvaltningen har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. Idag tas
ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i parkeringsavgiften. Med
stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna lösning bli en stor kostnad för
kommunen.

Liknande problematik finns, förutom för specifika elbilsladdare, även för andra elleveranspunkter
som förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och båtplatser med tillgängliga
eluttag. Detta gäller för en del båtplatser inom hamnverksamheten där elen ingår i båtplatsavgiften.
Den elen är tänkt att användas för underhållsladdning av små båtbatterier men idag finns ingen
återkoppling på hur mycket el som används till exempelvis underhållsvärme och ventilation under
höst, vinter och vår för de båtar som inte tas upp. Tillsammans med en växande marknad för
elmotorbåtar gör detta att elförbrukningen och kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att
öka markant.

En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner innebär också
ett växande behov av laddningsmöjligheter.

Idag saknas ett politiskt beslut för möjligheten att ta ut en avgift på el via Kungälv kommuns
elleveranspunkter avseende exempelvis laddning av fordon och fartyg. Detta är inte hållbart och
förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning, via kommunens elleveranspunkter, av
fordon och fartyg samt övrig elanvändning kopplat till detta är nödvändig.

Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet och
Vattenfall har Marstrandsområdet.

På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24 § 143/2022 återremitterades ärendet för att:

1. att utreda om kommunen lagligen får sälja el utan att vara elhandlare
2. att utreda ekonomin kring möjliga intäkter och kostnader för betalsystem
3. att utreda möjligheten för näringslivet, inkl egna energibolaget, att etablera
laddpunkter istället för kommunens laddpunkter
4. att utreda hur självkostnadspricipen för taxas inte ska skapa snedvriden konkurrens

Svar på återremissen finns under en egen rubrik i tjänsteskrivelsen.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun förfogar

över.
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2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara Kungälvs 
energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls taxa i 
Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och fartyg, 
och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den elkostnad 
kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för debitering 

finns. 

Juridisk bedömning 
Kommunallagen 2 kap 5-7§ anger att kommunen får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som 
de tillhandahåller men att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för 
de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får driva näringsverksamhet, om den 
drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna.

För ingångna gällande avtal där el ingår justeras dessa avseende möjligheten att ta ut taxa först vid 
avtalens utgång. 

Självkostnadsprincipen i kommunallagens kap 2 § 6 fastställer att kommuner och regioner inte får 
ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller. 

Förvaltningens bedömning
Kungälvs kommun har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. Idag 
tas ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i parkeringsavgiften. Med 
stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna lösning bli en stor kostnad för 
kommunen. 

Liknande problematik som för elbilsladdare finns även för andra elleveranspunkter som 
förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och båtplatser med tillgängliga eluttag. 
Detta gäller för en del båtplatser inom hamnverksamheten där elen ingår i båtplatsavgiften. Den 
elen är tänkt att användas för underhållsladdning av små båtbatterier men idag finns ingen 
återkoppling på hur mycket el som används till exempelvis underhållsvärme och ventilation under 
höst, vinter och vår för de båtar som inte tas upp. Tillsammans med en växande marknad för 
elmotorbåtar gör detta att elförbrukningen och kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att 
öka markant.

En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner men även 
elfartyg innebär också ett växande behov av laddningsmöjligheter. 

I planeringen av parkeringsplatser i Kungälvs kommun är principen att parkeringarna ska 
samutnyttjas, dvs att de ska kunna användas av alla, vid olika tidpunkter på dygnet. En parkering 
som används av verksamheter och besökare på dagen ska kunna användas av boende och 
besökare på kvällen och under natten. Det ska även vara principen för laddpunkter för fordon. 

De laddare som exempelvis sätts upp vid en av våra verksamhetslokaler ska så mycket som möjligt 
kunna nyttjas av andra när verksamheten själv inte har behov av att nyttja dessa. Många 
medborgare som inte kan ladda hemma via egen laddare exempelvis boende i 
bostadsrättsföreningar eller hyresrätter samt besökare är beroende av att det finns andra 
tillgängliga alternativ.

Idag saknas en politiskt beslutad taxa för laddning av elfordon på kommunens laddare samt 
förbrukning av el via förvaltningens elleveranspunkter. Detta är inte ekonomiskt hållbart och 
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förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning av elfordon och övrig förbrukning av el 
från kommunens elleveranspunkter är nödvändig.

En kort omvärldsanalys på priser för laddning av elfordon ger en kostnad på för närvarande mellan 
ca 3-7 kr/kWh beroende på område och tillgängligt effektuttag (snabbladdning). 

En avgift på de laddpunkter och elleveranspunkter som Kungälvs kommun förvaltar i dagsläget och 
kommer att förvalta i framtiden behöver spegla de priser som andra leverantörer har, respektive 
Kungälvs kommun betalar för att inte skapa en osund konkurrens. I rådande läge med mycket 
osäkra prognoser på elpris behöver avgiften kunna justeras löpande för att spegla inköpspriset på 
el. Kostnaden baseras på de elavtal Kungälvs kommun har. I väntan på att denna taxa
 träder i kraft kommer aktuella laddstolpar tillfälligt att kopplas bort.
Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet och 
Vattenfall har Marstrandsområdet.

Figur 1Röda linjer markerar elnätskoncession i Kungälvs kommun. ”Fastlandet” (KUV) innehas av Kungälv Energi och 
öarna av Vattenfall (MSD)

Svar på frågor efter återremiss
På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24 § 143/2022 återremitterades ärendet för att:
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1. att utreda om kommunen lagligen får sälja el utan att vara elhandlare

Svar: Förvaltningen har undersökt frågan om att sälja el utan att vara elhandlare. 
 Det är utrett med kommunens jurist som inte ser några hinder. 
 Stöd för detta finns även att läsa i Sveriges kommuner och Regioners skrift Ladda för 

framtiden. 
 Enligt förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 

(1997:857) får kommuner rätt att ta ut avgift för försäljning av el. 

Frågan behöver besvaras både utifrån kommunallagens kompetensregler och 
ellagstiftningen.
Ellagen är skriven så att den endast gäller koncessionspliktiga nät. Koncessionspliktiga nät 
sträcker sig fram till en fastighet. Inom en fastighet är inte elnätet koncessionspliktigt och 
ägs av fastighetsägaren. För elnät som är undantagna från koncessionsplikt är ellagen inte 
direkt tillämplig (och därmed inte heller förbudet i 3 kap. 1 a § ellagen). Regeringen har 
genom ett bemyndigande i ellagen föreskrivit om vissa undantag från koncessionsplikten. 
Dessa undantag finns uppräknade i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på 
nätkoncession enligt ellagen (1997:857). Reglerna innebär att det i vissa fall är tillåtet att 
bygga och använda interna elnät, s.k. icke koncessionspliktiga nät (IKN).

I IKN-förordningen finns det flera undantag som kan bli tillämpliga ifråga om ladd- 
infrastruktur. Det finns numera ett undantag för ”internt lågspänningsnät som 
huvudsakligen är avsett för fordons elbehov” (22 b §) och det är även tillåtet att ”överföra el 
för annans räkning” på ett sådant IKN (31 §). Detta undantag infördes för att möjliggöra 
montering och användning av interna elnät för laddstolpar utan att behöva ansluta varje 
laddstolpe separat till det koncessionerade nätet (med högre investeringskostnader och 
abonnemangskostnader som följd).218 Andra undantag i IKN-förordningen som kan vara 
relevanta i fråga om laddinfrastruktur är exempelvis ett IKN ”på eller inom byggnad” (5 §), 
”

Kommunallagens (2017:725) regler om den kommunala kompetensen sätter ramarna för 
vad en kommun får göra. Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen får kommuner (och regioner) 
själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till dess område 
eller medlemmar. Bestämmelsen ger uttryck för grunderna i den s.k. allmänna kommunala 
kompetensen (vilken verksamhet som får bedrivas) och för lokaliseringsprincipen (var 
någonstans verksamheten får bedrivas eller till vems nytta). I kommunallagen finns även 
bestämmelser om att kommunal verksamhet inte ska bedrivas i vinstsyfte och att 
självkostnadsprincipen gäller för avgiftsuttag, se 2 kap. 5–7 §§ kommunallagen.

2. att utreda ekonomin kring möjliga intäkter och kostnader för betalsystem
Svar: Kostnader för laddare har kommunen redan då dessa installerats vid exempelvis 
byggnation av parkeringshus. 

Plan- och bygglagen (PBL) gör gällande att krav på fastighetsägare att säkerställa tillgång 
till laddinfrastruktur i anslutning till uppvärmda fastigheter kommer att ske 2023 för 
nybyggnation samt 2025 för retroaktivt. Detta medför att kommunen tvingas installera 
laddare för sina fastigheter för att uppfylla krav enligt PBL. Det samma gäller vid 
parkeringsfriköp där kommunen övertar en fastighetsägares ansvar. 



225/22 Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg - efter återremiss - KS2022/1891-6 Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg - efter återremiss : Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg - efter återremiss

5 (8)

Med nuvarande laddoperatörsavtal betalar kommunen en löpande kostnad om 
54kr/månad per laddpunkt. Till varje laddpunkt kommer vid nyinstallation en 
engångskostnad för uppskyltning och uppläggning i leverantörens system om 670kr. 
Dessa priser kan komma att förändras då nya LOU-upphandlingar sker. Vår bedömning 
är att dessa kostnader kompenseras väl för av de intäkter laddarna uppbringar. 
Kommunen har i dag ett elavtal med 80% fastpris och 20% rörligt pris vilket gör att 
priset per kWh förändras. Intäkterna balanserar dessa kostnader och redovisas i 
tjänsteskrivelsen. 

3. att utreda möjligheten för näringslivet, inkl egna energibolaget, att etablera 
laddpunkter istället för kommunens laddpunkter
Elförsörjning har länge ansetts ligga inom den kommunala kompetensen. Vidare har 
kommunala elföretag i samband med elmarknadsreformen 1996 fått vidgad kompetens 
att agera på affärsmässig grund utanför den egna kommunen, se 7 kap. 1 och 2 §§ 
ellagen (1997:857). Ellagen är således ett exempel på speciallagstiftning som utökar den 
kommunala kompetensen.

Med hänsyn till reglerna för den kommunala kompetensen bör det alltså inte finnas 
några hinder mot att en kommun (i förvaltningsform eller bolagsform) tillhandahåller 
elverksamhet och därmed förknippade tjänster, t.ex. verksamhet i form av laddning till 
bilar, och då även tar betalt för detta. Detta tillämpas redan idag, där Kungälvs Energi 
AB har sina laddstolpar på kommunens mark. Som exempel arrenderar Kungälv Energi 
mark för de snabbladdare man har upprättat på parkeringen mellan McDonalds och 
Mimershallen. De laddare som återfinns vid kommunens gator är även de under 
Kungälv Energis regi. Förvaltningen ser inget hinder i att näringslivet söker arrenden för 
utbyggnad av laddinfrastruktur.

De laddstolpar kommunen har för avsikt att driva i egen regi är de som ligger på vår 
egen fastighetsmark. 

Om kommunen gör detta i förvaltningsform sätter självkostnadsprincipen taket för 
avgiftsuttaget, men om det är ett kommunalt elföretag som gör det ska en 
marknadsmässig prissättning i stället tillämpas.
- Se Kommunala kompetensutredningens betänkande Kommunal kompetens i 

utveckling (SOU 2007:72) s. 85.
-  Se Kommunala kompetensutredningens betänkande Kommunal kompetens i 

utveckling (SOU 2007:72) s. 90 och till exempel rättsfallet RÅ 1976 Ab 236).
-  Ellagen innehåller ingen definition av kommunala elföretag, utan i stället hänvisar 7 

kap. 1 § ellagen till en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ 
kommunallagen.

4. att utreda hur självkostnadsprincipen för taxa inte ska skapa snedvriden konkurrens
Svar: 
Att självkostnadsprincipen gäller för avgiftsuttag, se 2 kap. 5–7 §§ kommunallagen. 
Förbudet mot vinstsyfte tar sikte på lagligheten av verksamheten som sådan, medan 
självkostnadsprincipen utgör en spärr mot att en i sig kompetensenlig verksamhet 
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lämnar vinst. En kommun får alltså driva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna, s.k. sedvanlig kommunal affärsverksamhet.

Detta är upprinnelsens till denna tjänsteskrivelse, idag ingår exempelvis elen för laddning 
i parkeringsavgiften i kommunens parkeringshus. Förvaltningen ser att detta skapar en 
snedvriden konkurrens och konkurrerar med det privata näringslivet. Med föreslagen 
taxa får kommunens laddare en liknande prisnivå som Kungälv Energi m.fl. använder. 

Förvaltningen har därför gjort en omvärldsanalys och föreslår att vi följer den 
prissättning Kungälv Energi har. För de laddare kommunen driver är målsättningen att 
de ska samutnyttjas så mycket det går. Laddarna täcker därmed både vårt eget behov 
enligt kraven i PBL samt de fall där vi har parkeringsfriköp som tillämpats för de 
boendes och övrigas behov. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Införandet av avgifter för laddning av fordon bidrar till hushållning av kommunens resurser och 
bidrar därmed till ekonomiperspektivet i KF strategiska förutsättningar samt KS resultatmål 
Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets 
bästa kommuner. 

Omställningen från fossilberoende fordon till laddbara fordon är en förutsättning för att klara de 
nationella klimatmål som finns. Ett bra utbud av laddpunkter för fordon är också en förutsättning för 
KF strategiska mål om att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera 
klimatutsläppen samt KS resultatmål om minskade utsläpp i luft och vattendrag. Kommunen måste 
dock hushålla med de ekonomiska resurserna och laddning måste ske enligt självkostnadsprincip. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till 
Mål 7, Hållbar energi för alla
Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11, Hållbara städer och samhällen
Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna. 

Införande av avgift på kommunens laddpunkter skapar förutsättningar för kommunen att investera i 
en ändamålsenlig infrastruktur utan att behöva använda våra ekonomiska resurser till att betala 
höga elräkningar. Den avgiftsfria laddningen har fyllt ett syfte att bidra till omställning men 
kommunen behöver också tänka långsiktigt på hur vi kan utveckla infrastrukturen på ett ekonomiskt 
hållbart sätt. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslaget har koppling till Plan för smart och effektiv parkering (KS2019/1290). I den står att vi ska 
verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon. 

Förslaget om att ta ut avgift förbättrar förutsättningarna att utöka antalet laddplatser och att arbeta 
strategiskt med frågan. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vi har för närvarande ett antal publika laddare i våra parkeringshus och på vissa parkeringsplatser 
där laddning ingår i priset för parkering. 
För att behandla alla medborgare likvärdigt är det viktigt att vi tar betalt för elkostnaden och inte 
belasta skattekollektivet. Priset måste stå i proportion till de kostnader som kommunen har och inte 
konkurrera med det privata näringslivet.  

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget om avgift för användning av kommunens elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg 
bedöms inte ha någon inverkan på medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Parkeringsverksamheten i kommunen är avgiftsfinansierad. I våra fordonsparkeringar har 
kostnaden för laddningen ingått i priset för parkeringsbiljetten. Med stigande elpriser och ett ökat 
antal laddpunkter kommer kostnaderna för el att öka markant. Kommunen behöver framöver ta ut 
en avgift för laddning av elfordon och övrig elanvändning så att den kostnaden inte drabbar 
skattekollektivet. Det är också rimligt att de som laddar själva står för kostnaden. 

Under perioden mars 2021 till och med februari 2022 har genomsnittspriset för el varit 1,64kr/KWh. 
Elpriserna har efter denna period fortsatt att öka och förväntas öka ytterligare bland annat på grund 
av omvärldsläget. Övriga kostnader som påverkar är nätavgifter samt drift och 
investeringskostnader för laddstolpar och tekniska lösningar för debitering.
 

Förslag till beslut
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun förfogar 

över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara Kungälvs 

energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls taxa i 
Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och fartyg, 
och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den elkostnad 
kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för debitering 

finns. 

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 

För kännedom till:
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KOMMUNFULLMÄKTIGE Justeras sign

§ 143/2022

Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg (Dnr KS2022/1891)
Sammanfattning

Förvaltningen har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. 
Idag tas ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i 
parkeringsavgiften. Med stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna 
lösning bli en stor kostnad för kommunen. 

Liknande problematik finns, förutom för specifika elbilsladdare, även för andra 
elleveranspunkter som förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och 
båtplatser med tillgängliga eluttag. Detta gäller för en del båtplatser inom 
hamnverksamheten där elen ingår i båtplatsavgiften. Den elen är tänkt att användas för 
underhållsladdning av små båtbatterier men idag finns ingen återkoppling på hur mycket el 
som används till exempelvis underhållsvärme och ventilation under höst, vinter och vår för 
de båtar som inte tas upp. Tillsammans med en växande marknad för elmotorbåtar gör detta 
att elförbrukningen och kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att öka markant.

En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner innebär 
också ett växande behov av laddningsmöjligheter. 

Idag saknas ett politiskt beslut för möjligheten att ta ut en avgift på el via Kungälv 
kommuns elleveranspunkter avseende exempelvis laddning av fordon och fartyg. Detta är 
inte hållbart och förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning, via 
kommunens elleveranspunkter, av fordon och fartyg samt övrig elanvändning kopplat till 
detta är nödvändig.

Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet 
och Vattenfall har Marstrandsområdet.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 

förfogar över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 

Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg
Bilaga Protokollsutdrag - Införande av avgift för användning av kommunens 
elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg - Utskottet för Samhälle och utveckling
Bilaga Protokollsutdrag - Införande av avgift för användning av kommunens 
elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg – Kommunstyrelsen

Yrkande
Michael Karlsson (L): Ärendet återremitteras för att:
- att utreda om kommunen lagligen får sälja el utan att vara elhandlare
- att utreda ekonomin kring möjliga intäkter och kostnader för betalsystem
- att utreda möjligheten för näringslivet, inkl egna energibolaget, att etablera laddpunkter 

istället för kommunens laddpunkter
- att utreda hur självkostnadspricipen för taxas inte ska skapa snedvriden konkurrens

Miguel Odhner (S): Avslag på Michael Karlssons (L) yrkande. Ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde.

Propositionsordning
Ordföranden ställer återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag och finner att 
kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Michael Karlssons (L) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 38 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 20 nej-röster för Michael Karlssons (L) 
yrkande beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet enligt Michael Karlssons 
yrkande. 

Beslut

Ärendet återremitteras för att:
1. att utreda om kommunen lagligen får sälja el utan att vara elhandlare
2. att utreda ekonomin kring möjliga intäkter och kostnader för betalsystem
3. att utreda möjligheten för näringslivet, inkl egna energibolaget, att etablera 

laddpunkter istället för kommunens laddpunkter
4. att utreda hur självkostnadspricipen för taxas inte ska skapa snedvriden konkurrens

__________

Expedieras till: Anders Holm
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Koncerndialog - 5 oktober 2022 
Klockan 09:30 – 10:40 
 

 
 
 
 
Dagordning 

• Lägesrapport - ABK, Kungälvs Energi, BOKAB  
• Budgetarbete 2023  

 
 
Miguel Odhner, styrelseordförande i AB Kongahälla och tillika ordförande i kommunstyrelsen, 
hälsar alla närvarande välkomna till dagens möte.  
 
 
AB Kongahälla och Kungälvs kommun 
 
Miguel Odhner ger en kort lägesrapport från AB Kongahällas styrelsemöte som hölls innan 
koncerndialogen och läget i Kungälvs kommun (se bifogad PowerPointpresentation, nr 1): 

• 2023 kommer att innebära ett svårt ekonomiskt läge i kommunsverige på grund av 
osäkerheter i omvärlden, stigande priser, inflation och räntor. Men Kungälvs kommun 
har en stabil grund att stå på och samarbete inom kommunkoncernen blir ännu 
viktigare i detta läge.  

• Arbete behöver ske inom koncernen avseende vilka delar som samarbete kan 
vidareutvecklas och införas.  

• Det är ännu inte klart vilken politisk majoritet det kommer att vara i riksdag och region 
och vad detta kommer att innebära för kommunerna.  

• Kungälvs kommuns förvaltning arbetar med framtagande av affärsplan och 
verksamhetsplan för 2023 för AB Kongahälla. Dokumenten kommer att behandlas på 
styrelsens extra sammanträde den 2 november.  

Miguel Odhner (S) Ordförande ABK 
Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande ABK 
Matilda Jansson (L) 2:e vice ordförande ABK 
Haleh Lindqvist VD ABK  
Pia Jakobsson Ekonomichef i ABK 
Frida Engdahl Redovisningsekonom ABK 
Fredrik Gullbrantz (S) Ordförande Kungälv energi, ledamot ABK 
Michael Karlsson (L) Vice ordförande Kungälv energi, ledamot ABK 
Karin Almgren VD Kungälv energi 
Maria Malm  Ekonomichef Kungälv energi  
Lars Andersson Marknadschef Kungälv energi  
Lennart Kristiansson (C) Ordförande Bokab, ledamot ABK 
Thomas Loong (L) Vice ordförande Bokab, ledamot ABK 
Lars Pettersson VD Bokab 
Pia-Marie Parkrud Ekonomichef Bokab 

  
Sekreterare: Karolina Lovric Utredningssekreterare  
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• På det extra sammanträdet kommer även ärenden om bildande av nya dotterbolag i 
Bokab och Kungälv energi att behandlas. 

 
 
Kungälv energi  
 
Karin Almgren, VD, och Lars Andersson, marknadschef, ger en kort lägesrapport från 
Kungälv energi (se bifogad PowerPointpresentation, nr 2): 

• En så kallad FAQ-chatt (Frequently Asked Questions) har införts på hemsidan.  
• En utvecklad driftinformation med en karta och område för driftstörningen har införts 

på hemsidan.  
• Arbetet med nya fjärrvärmeverket håller tidtabellen.  
• Översyn bolagsstruktur inom Kungälv Energi  
• Transiterad energi elnät och förbrukningsfrånkoppling 
• Energi i belysningsnätet och kommande aktiviteter 
• Status Föranmälningar elnät och solceller 
• Läget Elhandel 
• Arbetsmiljörapport, läget bland medarbetarna 
• Kampanj Spara energi 

 
 
Maria Lassing Malm, ekonomichef, går igenom budgetprocess för år 2023 och en kort 
översikt över det ekonomiska läget i Kungälv energi (se bifogad PowerPointpresentation, nr 
2):  
 
 
Bokab  
 
Lars Pettersson, VD, ger en lägesrapport  från bolaget, information om pågående och 
kommande projekt och översikt över det ekonomiska läget (se bifogad 
PowerPointpresentation, nr 3): 

• Fjärrvärme finns nu till alla tomter på Rollsbo västerhöjd. 
• Bolaget går tillsammans med styrelsen igenom affärsplan, risk- och åtgärdsanalys. 
• Budgeterat resultat för 2022 var på 18 miljoner kronor, resultatet får troligen flyttas 

över till 2023 då intäkter för försäljning av tomter inte kommer att komma in på denna 
sida av årsskiftet.  

• Området Kullen kommer att tillskapa cirka 16 000 m2 verksamhetsmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolagsinformation, se nästa sida.  
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Bolagsinformation - 5 oktober 2022 
Klockan 10:45 – 12:00 
 
 

 
 
 
 
Dagordning 

• Uppföljning av T2 och hur bolagen arbetar med kommunfullmäktiges strategiska mål 
 
 
Miguel Odhner, styrelseordförande i AB Kongahälla och tillika ordförande i kommunstyrelsen, 
hälsar alla närvarande välkomna till dagens möte.  
 
 
Miguel Odhner ger en kort presentation av Kungälvs kommuns nya politiska majoritet 
bestående av Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna; Kungälv 2023.  
 
 
 
 
Uppföljning av T2 och hur bolagen arbetar med kommunfullmäktiges strategiska mål 

Miguel Odhner (S) Ordförande KS, ordförande ABK 
Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande KS, 1:e vice ordförande ABK 
Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande KS 
Matilda Jansson (L) 2:e vice ordförande ABK 
Haleh Lindqvist Kommundirektör, VD ABK 
Pia Jakobsson Ekonomichef i Kungälvs kommun, ekonomichef i ABK 
Frida Engdahl Redovisningsekonom ABK 
Ove Wiktorsson (C) Ordförande utskottet för samhälle och utveckling  
Anders Holm Sektorchef samhälle och utveckling  
Fredrik Gullbrantz (S) Ordförande Kungälv energi 
Michael Karlsson (L) Vice ordförande Kungälv energi 
Karin Almgren VD Kungälv energi 
Maria Malm  Ekonomichef Kungälv energi  
Lars Andersson Marknadschef Kungälv energi  
Lennart Kristiansson (C) Ordförande Bokab 
Thomas Loong (L) Vice ordförande Bokab 
Lars Pettersson VD Bokab 
Pia-Marie Parkrud Ekonomichef Bokab 
Jane Bredin (M) Ordförande Kungälvsbostäder 
Leif Hasselgren (UP) Vice ordförande Kungälvsbostäder 
Bettina Öster Tunberg VD Kungälvsbostäder  

  
Sekreterare: Karolina Lovric Utredningssekreterare  
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Sid 4 (4) 
Datum: 2022-12-07 

 

 

   
  

  

 
 

 
Pia Jakobsson, ekonomichef Kungälvs kommun, går igenom tertial 2-uppföljningen för 
Kungälvs kommun (se bifogad PowerPointpresentation, nr 4).  
 
 
Lars Pettersson, VD Bokab, går igenom tertial 2-uppföljningen för Bokab (se bifogad 
PowerPointpresentation, nr 3). 
 
Maria Lassing Malm, ekonomichef för Kungälv energi, går igenom tertial 2-uppföljningen för 
Kungälv energi (se bifogad PowerPointpresentation, nr 2). 
 
 
Bettina Öster Tunberg, VD Kungälvsbostäder, går igenom tertial 2-uppföljningen för 
Kungälvsbostäder (se bifogad PowerPointpresentation, nr 5). 
 
 
Frida Engdahl, redovisningsekonom för AB Kongahälla, ger en kort information om tertial 2-
uppföljningen för AB Kongahälla (se bifogad PowerPointpresentation, nr 6).  
 
 
Haleh Lindqvist, VD AB Kongahälla, ger en lägesrapport från AB Kongahälla och Kungälvs 
kommun (se bifogad PowerPointpresentation, nr 1). 
 
 
 
 
Miguel Odhner tackar alla för dagen möte. 
 
 
Mötet avslutas.  
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VD:s rapport
styrelsemöte 5 oktober
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Aktuellt i kommunen
• Valet är genomfört och har skett utan några större störningar. 
• Val av ledamöter till politiska instanser i kommunen och bolagen sker 

på kommunfullmäktiges möte den 24 november. 

• Kommunstyrelsen beslutar om förvaltningens verksamhetsplan med 
resultatmål samt taxor 16 november.

• Kommunfullmäktige behandlar förvaltningens verksamhetsplan som ett 
informationsärende, fastställer resultatmål och beslutar om 
investeringsbudget och upplåningsram samt beslutar om taxor den 24 
november. 

• Detaljplan Arenastaden - granskning förbereds, planeras till dec. 
Parallellt har projektering av infrastruktur handlats upp och tilldelats. 
Arbete med funktionsbeskrivning av varje halldel pågår. 
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Aktuellt i kommunen
• Nytt avtal är skrivet med Göteborg om energi- och klimatrådgivning.  
• Arbete pågår med färdigställande av VA-resursplan som kommer att 

ligga som bilaga till lokalförsörjningsplanen. 
• Nytt projekt, SDK (Säker Digital Kommunikation), pågår. Syftet är att 

möjliggöra säker kommunicering mellan kommuner och myndigheter. 
Ett nationellt samverkansprojekt. 

• Den 16 september undertecknades överenskommelse om långsiktig 
samverkan av kommunen och Statens Fastighetsverk.
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Aktuellt i bolagen 
• Kungälv energi:
o Ny verksamhetssatsning - solceller 
o Det är ett bra inflöde på ansökningar av solpaneler. Leveranser funkar i dagsläget bra. 
o Bolaget har gjort två extra budgetprognoser på grund av det osäkra läget. 

o Elnätsavgiften höjs med 5% från och med september 2022. 
o Vid årsskiftet höjs elnätsavgiften med 3%.
o Pris för fjärrvärme höjs med 6,5% i årsskiftet.

• Bokab 
o Nu finns fjärrvärme i Rollsbo Västerhöjd, det innebär att samtliga industrifastigheter får tillgång. 
o Kommunens villatomtkö innefattar över 1160 familjer, vilket är mer än 2400 personer.
o T2 uppvisar ett negativt resultat på grund av att försäljning av verksamhetsmark både i Västerhöjd 

och Solbräcke skulle komma i gång först i december. Båda projekten ut på tiden och köparna kan 
troligen inte få tillträde förrän under våren 2023. Då slutregleras köpen och ger intäkter som 
prognostiserades prognostiserade för 2022. 

o Stora delar av det budgetera resultatet (18 M kr) för 2022 går således över till 2023.
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Ärenden på gång till ABK
• Från Kungälv energi:
o Bildande av ett till två nya dotterbolag:

o Med anledning av EU-lagstiftningen ”Clean Energi package/ Ren energi” infördes 
1 juli 2022 ändringar i ellagen.

o I korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling av nätverksamheten.
o De nya reglerna innebär stora förändringar för elnätsföretag och kan komma att 

påverka Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag har elnätsverksamhet 
och produktion av fjärrvärme i samma bolag.

• Från Bokab:
o Bildande av två nya dotterbolag:

o I likhet med tidigare dotterbolag bildas bolag för försäljning av industritomt i 
bolagsform. 
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Behov av extra styrelsemöte 
• För att Bokabs och Kungälv energis ärende ska hinna komma till 

kommunfullmäktiges sammanträde behöver ett extra styrelsemöte planeras in. 

Förslaget är den 2 november. 
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Status detaljplaner för verksamhetsmark
• Rollsbo västerhöjd – entreprenader pågår
• ”Bananen” – ändringsplan i Rollsbo – laga kraft
• Eriksberg norra – laga kraft 
• Entré Ytterby – Antagande
• Solbräcke – under överprövning av Länsstyrelsen
• Kärna – Positivt planbesked på väg till KS
• Verksamhetsmark vid sjukhuset – start efter årsskiftet
• Kareby – positivt planbesked (avvaktar Ekelöv-Kareby)
• Lokaliseringsutredning ny verksamhetsmark – pågår (avvaktar resurser)
• Eriksberg södra – klar för återuppstart (avvaktar resurser)
• Rollsbo – flera positiva planbesked (avvaktar resurser)
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Utmaningar 2023
• Hur påverkas beräkningarna i budgeten av

• Högre Inflation 
• Nya löneavtal
• Högre räntenivåer finansiella kostnader

• Ökade pensionskostnaderna 
• Nytt avtal till alla medarbetare i kommunen - högre premier för från 

4,5% till 6%
• Inflationsuppräkning 

• Minskat bostadsbyggande ger minskade exploateringsintäkter
• Hur kommer investeringsutgifterna att påverkas
Skatteunderlagets utveckling kommer inte räcka för att finansiera 
kommunens ökade kostnader
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Bolagsinformation
2022-10-05

Maria Lassing Malm
Lars Andersson
Karin Almgren
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Kommunfullmäktiges strategiska mål 2021-2022

• 2022-10-05
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Strategiskt mål Resultatmål Indikator Uppföljning 220831
1. Att ge goda förutsättningar för 
livslångt lärande Tillgång till bredband 100 68% ( PTS 89%)

Erbjuda praktik LIA och gymnasieelever Ta emot minst 3 elever Klart
samarbete högskolor Ett projekt/ år Klart

2. En trygg omsorg med valmöjligheter 
genom hela livet Hög tillgänglighet el.värme, bredband El 99.98%, Stadsnät 99,88% El 65 min/kund tom sept.

Erbjuda tillgång till Omsorgsportal införd Klart
3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla 
åldrar Trygg utomhusmiljö med anpassad belysning elljus motionsspår, ex  Fontin Klart

aktiv part i Arena Kungälv pågår

stödja idrotten via sponsring
alla Kungälvsförenignar som 
ansökt Klart

4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att 
delta i ett rikt och aktivt kulturliv Aktivt stärka platsvarumärke Kungälv pågår enl plan

Stödja kulturliv genom sponsring pågår
5. Att medborgare och näringsliv ska 
känna ökat förtroende för kommunen Ökad kundnöjdhet kundenkät Mål 75% 71% gemensam, 80% Värme

Utveckla hemsidan Kundo, Driftinfo införs Klart
6. En ökad samordning mellan infrastruktur 
och byggnation i hela kommunen Nära samarbete exploateringsprojekt

är med tidigt i processen, 
med i upphandlingar mm Pågår löpande

Nytt samarbets- och markupplåtelseavtal Pågår

7. Att underlätta för invånare och företag 
som vill reducera klimatutsläppen Utbyggnad Munkegärdeverket Klart hösten 2023 följer plan

Drivande i frågor kring ladd-infra ny snabbladdare,  laddboxar följer plan
Solcellsutbyggnad solcellsfält, tak mm följer plan

8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med 
utbildning, arbete, sysselsättning för de som 
står längst från arbetsmarknaden erbjuda praktik 

Erbjuda minst 3 elever 
praktik/ år pågår

erbjuda samarbete med Daglig verksamhet Skänker kabelskrot pågår
erbjuder sommarjobb minst 10 pers/år klart
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1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

- Att ha tillgång till bredband för att nå information och kunskap
- Staten vill att 100% ska ha bredband 2025
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Bredbandsrapport 2022

• 2017 snitt 42% anslutna

• Total kostnad 100% anslutning: 270 
mkr exkl asfaltsåterställning

• Kostnad/ anslutning: 30,2 Tkr (exkl
asfalt)

• 2022 snitt 68% anslutna
• Kostnad 100% anslutning:
• 283 Mkr, exkl återställning asfalt
• 369 Mkr, inkl återställning asfalt

• Kostnad/ anslutning: 
• 40,3 Tkr (exkl asfalt)
• 52,4Tkr (inkl asfalt)

År 2017 togs en rapport fram som visade vad det skulle kosta att ansluta fiberlösa fastigheter i 
Kungälvs kommun till fiber. Sommaren 2022 uppdaterade vi rapporten:

 KE har ökat andel anslutna från 42% till 68% (genomsnitt landsbygd + tätort) trots samtida kraftiga utbyggnad i 
Kungälvs kommun.

 Ansluta resten genomsnittlig kostnad 2022 per enskild anslutning ca 40 300 kr exkl. asfaltsåterställning alt. ca 52 
400 kr inkl. asfaltsåterställning.

 Och med PTS siffror på 89% tillgång till fiber återstår endast 11% att ansluta, beräknat med våra siffror ger det en 
uppskattad totalkostnad av ca 120 mkr ex. asfaltsåterställning.

Obs! Adresser utan fiber kan fortfarande ha fiber från annan leverantör tex Telia, IP Only.
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Hur tar vi detta resultat vidare?

- Fortsätt pågående arbete med uppsökande sälj gentemot fastigheter som ligger 
0-60 meter från närmaste anslutningspunkt.

- Skapa testområde för utbyggnad á la fiberförening – dvs lägre anslutningsavgift 
gentemot att kunder själva gräver. 

- Sök PTS bidrag – i år söker vi bidrag för Kovikshamn samt för vissa öar.
- Fortsatt samförläggning med Elnät och VA projekt för att nå ut längre med fiber, 

bl.a. i projektet VA i kustzon.
- Fortsatt effektivisering och kontroll av interna och externa (ramavtal) kostnader. 



226/22 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober - KS2021/0542-8 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober : 2. Kungälv energi - Bolagsinformation samt Koncerndialog 2022-10-05

kungalvenergi.se

2. En trygg omsorg med valmöjligheter 
genom hela livet
Förutsätter hög tillgänglighet el, värme, bredband

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

- Mäter kundnöjdhet regelbundet
-utvecklar tjänster och förbättra hemsida
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NKI Totalomdöme Fjärrvärme
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Nyheter för våra kunder: FAQ
Chatt
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Bolagsinformation
• 27. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera 

klimatutsläppen 022-10-05
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Utökad värmeproduktion i 
Kungälv- följer tidsplan

• 14 MW Panna med Rökgaskondensering (Skogsbränsle)

• 450 kW elproduktion (kraftvärme m.h.a. ORC)

• Bränslemottagning och 72 timmars lager

• 10 MW Reservpanna (Bioolja)

• Utökning av befintlig anläggning i Munkegärde

• 100 % Fossilfri produktion 

• Kungälv självförsörjande vintertid

• Projektram 160 Mkr (KF april 2021)

• Tidplan projekt maj 2021 - juni 2024

• Markarbeten påbörjade juli 2022

• Första värmeleverans oktober 2023
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Koncerndialog
2022-10-05

Maria Lassing Malm
Lars Andersson
Karin Almgren 
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Innehåll
• Budget 2023
• Lägesrapport

• Översyn bolagsstruktur inom Kungälv Energi 
• Transiterad energi elnät och förbrukningsfrånkoppling
• Energi i belysningsnätet och kommande aktiviteter
• Status Föranmälningar elnät och solceller
• Läget Elhandel
• Arbetsmiljörapport, läget bland medarbetarna
• Kampanj Spara energi
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Vår bolagsstruktur behöver ses över

• Med anledning av EU-lagstiftningen ”Clean Energi package/ Ren energi” infördes 1 juli 2022 
ändringar i ellagen.

• I korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling av nätverksamheten.

• De nya reglerna innebär förändringar för elnätsföretag och kan komma att påverka Kungälv 
Energis verksamhet då vi idag har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i samma bolag.

• Elnätsföretag har till den 31 december 2023 att renodla verksamheten:

”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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Styrelsebeslut 2022-10-03
Styrelsen beslutade att:

a. Kungälv Energi AB anhåller hos AB Kongahälla om att bilda ett till två 
nya dotterbolag. Bolagen ska vara på plats 2022-12-31.

b. ge VD i uppdrag att utreda förslag till bolagsstruktur och organisation för 
koncernen Kungälv Energi från 2024-01-01. Mål att Kungälv Energi 
bibehåller en effektiv bolagsstruktur och organisation som uppfyller ellagens 
krav per 2022-07-01.
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Transiterad (överförd)  Energi 2022

Utfall 2021 Budget 2022 Utfall 2022 Diff 22/21
MWh MWh MWh

50 365 50 115 43 946 87%
48 554 44 632 39 388 81%
42 151 41 746 39 704 94%
34 353 33 130 32 934 96%
29 691 26 137 26 811 90%
23 158 23 108 22 702 98%
21 970 21 809 21 171 96%
23 562 23 594 22 220 94%
26 091 26 433 23 103 89%

Totalt 299 896 290 704 271 979 91%
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St yre l och  fö rb ru kn in gsfrå n kop p lin g

I en  krissitua tion  m ed  e tt stort e lavbrott – som  a ldrig kan  he lt u teslu tas –
kom m er frånkoppling a tt vara  en  viktig m etod  för a tt m inska  fö ljde rna  och  a tt 
snabbare  kunna  å te rgå  till en  norm al situa tion  för e lförsörjn ingen . Ellagen  ge r 
därför Svenska  kraftnä t rä tt a tt beordra  förbrukningsfrånkoppling.

Automatisk förbrukningsfrånkoppling(AFK)
Kopplas in sekundsnabbt om frekvensen sjunker under 48,8 Hz.
Ex. Elpannor, värmepumpar med effekt över 5MW

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)
SVK beordrar regionnätsföretag att genomföra åtgärder inom 15 minuter. Vid 
långvarig bortkoppling bör roterande frånkoppling ske.

Prioritering genom Styrel. 
Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer" och 
det är kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner som 
är ansvariga för planeringsarbetet
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år kWh Antal belysningspunkter kWh/belysningspunkt
2017 2 164 084 7 231 299
2018 2 156 990 7 498 288
2019 2 188 519 8 060 272
2020 2 177 116 8 403 259
2021 2 056 502 8 589 239

Energi i belysningsnätet

• vi har utökat belysningsnätet med över 1000 armaturer sedan 
övertagandet 2017

• samtidigt sänkt energiförbrukningen årsförbrukningen per 
belysningspunkt har minskat med 20% sedan 2017. 

• det finns fortfarande främmande förbrukare i nätet som inte 
är belysning eller trafikljus. 

Förslag på aktiviteter för att minska förbrukning:
• Reducera antalet främmande förbrukare
• Ändra lysschema för hela eller delar av nätet
• Fortsatt utbyte till LED (37,2% idag,  5,6% när vi tog över)
• Släcka en fas (ca 1/3 av nätet)
• Ny teknik, rörelsestyrd, ”dimmer” m.m.
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Vinterbelysning 2022-23 men i mindre skala

kungalvenergi.se

Även här så har det diskuterats energispar 
åtgärder tillsammans med kommunen

Exempel: 
• Att inte montera upp något extra mot tidigare år
• Bara hänga upp varannan stjärna genom staden
• Ta bort alla stjärnor längs med hela Strandgatan
• Tända belysningen i olika etapper och områden
• Släcka ner den tidigare än föregående år
• Släcka ner den ordinarie belysningen

Själva effekten vi sparar är inte så stor eftersom att 
all belysning redan är LED, men det blir en tydlig 
markering att vi tar vårt ansvar
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Det självklara valet för 
Entreprenadverksamhet 
inom Kungälv Energi

kungalvenergi.se

Kommer att uppmärksammas 25-27-Nov
Ett initiativ från föreningen ZONTA och ett samarbete 
mellan olika företag.(ZONTA, Kungälvs Kommun, 
Fergin Belysning, Kungälv Energi) för att belysa frågan 
om Mäns våld mot kvinnor. 

Vi kommer att belysa hela entrén samt eventuellt 
hela klocktornet med orange färg. Belysning som 
kommer att användas är RGB ramper på totalt ca 
450W.

Samtidigt kommer man att släcka ner större delen av 
belysningen inne i kommunhuset på den sidan mot 
entrén, vilket kommer att ge en betydligt större 
effektminskning, än ökningen som den orangea 
belysningen tillför.
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Det självklara valet för 
Entreprenadverksamhet 
inom Kungälv Energi

Antal inkomna föranmälan på elnät fortsätter öka

• 2020  snitt 58st/månad

• 2021  snitt 78 st/månad

• 2022 snitt jan-sep 138 st /månad

• Vi har haft fler ärenden hittills 
under 2022 ( 1242 st)  än vi hade  
hela 2021 ( 936 st)

• Kö- men byggström och solceller 
prioriteras

kungalvenergi.se
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kungalvenergi.se

SolEl i vårt nät augusti 2022
• ca 777 driftsatta mikroproduktionsanläggningar i vårt 

område.

• Installerad effekt 10884 kW,  varav Kungälv Närenergi 
solcellsfält 446 kW
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kungalvenergi.se

Läget Elhandel

Elhandel - dagsläget
• Vinst under sommarmånaderna på elhandel.

• Blev vinst i augusti och tror även på vinst i september.

• Medelspotavtal endast till kunder under 25.000 kWh 
per år.

Intäktsåtgärder
• Slutat att erbjuda fasta elavtal tillfälligt sedan den 7 

september.

• Spännande att se hur kunderna agerar när elpriserna 
faller igen. Troligtvis kommer många vilja teckna fasta 
elavtal.

• Hur kommer kompensationen se ut?

• Timspotkunderna ökar vid omteckning.
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kungalvenergi.se

Läget i verksamheten

• Full fart inom alla områden!

• Jobbar vidare med åtgärder utifrån 
medarbetarenkäten /AFS visade
hög arbetsbelastning och stress inom några AO

Åtgärder:
Bemanning ökas (konsulter/inhyrda) där det är 

ansträngt. Dock stor kompetensbrist i branschen.
Tät avstämning och uppföljning
Översyn arbetssätt, bland annat när projektmodellen 

ska tillämpas
Hälsosatsningen fortsätter, ex ”Staff in motion” med 

start 26/9 
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Tillbud 4 12 11 12 13 10 14 4 9 7 8

Arbetsskado
r

3 1 8 5 6 2 0 0 2 4 1

Riskobserva
tioner

3 7 6 18 31

Övertid, h 2020
(3030)

3196 3342 3566 3806 3815 3457 4066 3636 2586 7781

- per person 
och år

32 (48) 50 53 57 60 63 60 71 64 47 141

Sjukfrånvaro
,%

5,1 3,4 4,1 3,5 6,4 6,9 6,2 6,1 5,4 4,6 3,8

- korttid % 2,8 1,8 2,1 2,0 4,1 3,6 2,6 2,1 2,0 2,1 1,7

- långtid % 2,3 1,6 2,0 1,5 2,3 2,3 3,6 4,0 3,4 2,5 2,1

Antal 
anställda

93 90 84 82 78 72 68 67 65 64 63

Arbetsmiljörapport
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kungalvenergi.se

Ombyggnad av vårt kontor, Byggmästaregatan

• Ombyggnaden följer tidsplan
• Beräknad återflytt början 

januari 2023
• Verksamhetsanpassat kontor 

med vissa funktionsplatser
Fasadbyte pågår, foto från 28/9 Ola Thorson
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Nästa kampanj - Energiutmaningen

Den bästa kWh är den sparade!
• Energiutmaning till alla Kungälvsbor.

• Kampanjsajt kommer att lanseras före vintern och 
tävlingen pågår fram till våren 2023.

• Även utmaning för våra anställda och kommunen.

• Förstapris i tävlingen blir andelar i vår solcellspark.

• Spara energi i en positiv anda
• Bästa tips
• Roligaste tips
• Största besparing

kungalvenergi.se



226/22 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober - KS2021/0542-8 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober : 2. Kungälv energi - Bolagsinformation samt Koncerndialog 2022-10-05

Resultat, msek Resultat  
jan-aug 2022

Resultat 
jan-aug 2021

Periodiserad 
budget 

2022

Budget 
2022

Prognos 
2022

TOTALT
KONCERN

32,5 29,9 26,4 42,9 43,0

Ekonomi
Kungälv Energi AB
Kungälv Närenergi AB

Prognos extra juni 2022;
43,4 msek
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Ekonomi
Kungälv Energi AB
Kungälv Närenergi AB

Januari –
augusti 2022, mkr

Omsättning Resultat Periodiserad 
budget

Prognos
resultat

Elnät 196   (196) 17,9   (12,7) 12,2 23,4

Värme 66     (68) 10,7    (13,2) 11,3 15,6

Stadsnät 43     (35) 8,8    (2,6) 3,5 9,8

Entreprenad 21     (21) -0,2    (-0,2) -0,7 0,6

Elhandel 107    (56) -4,6    (1,9) 1,6 -6,6

Vindkraft 2,0    (1,5) 0,2    (-0,2) -0,04 0,7

Solceller & 
laddinfra

7,7    (2,8) -0,2    (-0,1) -1,5 -0,4

TOTALT 
KONCERNEN 443  (360) 32,5    (30) 26,4 43

(jan-aug 2021 inom parentes)
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Förutsättningar budget 2023

• Elhandel; 11 000 kunder vid 2023 års slut
175 GWh till pris 1250 (60%), pris 600 (40%) per MWh (Pris 390 år 2022, 160 GWh år 2022)

• 28 GWh avser Kungälvs kommun
• 5 GWh avser Kungälvsbostäder

• Vind; 7 200 MWh totalt; 5 500 MWh á 380 kr (avtal med Tonsjö) respektive 1 700 MWh á 750 kr  (á 335 år 2021)

• Solceller och laddinfra; försäljning av 100 solcellspaket (60 st i budget 2022), snitt pris 145 tsek per anläggning, laddboxar

• 4% avkastning (före räntor) på balansomslutningen

• Prisökning Elnät; 3 % (ca 2% år 2022 + 5% i september 2022)
Värme; 6,5% (ca 3% år 2022)
Stadsnät; inga specifika prisökningar

• Omsättningsökning 28%; 700 msek år 2023 (548 msek år 2022)
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KUNGÄLV NÄRENERGI AB BUDGET 2023
TOTAL Utfall Prognos Budget Budget

2021 2022 2022 2023
INTÄKTER
Elproduktion, vindkraft 2 958 3 200 2 682 3 365
Elcertifikat, vindkraft 10 12 29 14
Fast avgift, elhandel 3 083 3 050 2 940 2 940
Rörligt pris, elhandel 96 369 110 000 47 013 134 000
Fast pris, elhandel 15 026 20 500 19 890 42 000
Solceller 3 833 8 700 8 700 14 500
Laddinfra 50 1 000 300 500

121 329 146 462 81 554 197 319
KOSTNADER
Inköp el 113 204 135 000 64 120 179 650
Elcertifikat 287 150 235 160
Övriga ext kostnader 3 817 3 400 3 419 3 564
Solceller & laddinfra 3 970 10 500 11 271 14 750
Avskrivningar 888 1 081 1 081 1 081

122 166 150 131 80 126 199 205
RÖRELSERESULTAT -837 -3 669 1 428 -1 886
FINANS. NETTOKOSTNAD 787 866 911 922

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. -1 624 -4 535 517 -2 808
TILLFÖRDA MEDEL -736 -3 454 1 598 -1 727
INVESTERINGAR 1 621 5 000 5 000 2 000
Finansieringsnetto -2 357 -8 454 -3 402 -3 727
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ELHANDEL Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKTER
Fast avgift 3 083 3 050 2 940 2 940
Rörligt pris 96 368 110 000 47 013 134 000
Fast pris 15 026 20 500 19 890 42 000

114 477 133 550 69 843 178 940
KOSTNADER
Inköp el 113 204 135 000 64 120 179 650
Elcertifikat 287 150 235 160
Övriga ext kostnader 2 879 2 400 2 460 2 455
Avskrivningar solcellsfält 174 367 367 367

116 544 137 917 67 182 182 632
RÖRELSERESULTAT -2 067 -4 367 2 661 -3 692
FINANS. NETTOKOSTNAD 0 80 125 130

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. -2 067 -4 447 2 536 -3 822
TILLFÖRDA MEDEL -1 893 -4 080 2 903 -3 455

INVESTERINGAR 1 621 5 000 5 000 2 000
Finansieringsnetto -3 514 -9 080 -2 097 -5 455
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VINDKRAFT Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKTER
Elproduktion 2 958 3 200 2 682 3 365
Elcertifikat 10 12 29 14

2 968 3 212 2 711 3 379
KOSTNADER
Övriga ext kostnader 937 1 000 959 1 109
Avskrivningar 714 714 714 714

1 651 1 714 1 673 1 823

RÖRELSERESULTAT 1 317 1 498 1 038 1 556

FINANS. NETTOKOSTNAD 787 786 786 792

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 530 712 252 764
TILLFÖRDA MEDEL 1 244 1 426 966 1 478
INVESTERINGAR 0 0 0 0
Finansieringsnetto 1 244 1 426 966 1 478
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SOLCELLER & LADDINFRA Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKTER
Solceller 3 833 8 700 8 700 14 500
Laddinfra 50 1 000 300 500

3 883 9 700 9 000 15 000
KOSTNADER
Övriga ext kostnader 3 970 10 500 11 271 14 750

3 970 10 500 11 271 14 750

RÖRELSERESULTAT -87 -800 -2 271 250

FINANS. NETTOKOSTNAD 0 0 0 0

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. -87 -800 -2 271 250
TILLFÖRDA MEDEL -87 -800 -2 271 250
INVESTERINGAR 0 0 0 0
Finansieringsnetto -87 -800 -2 271 250
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KUNGÄLV ENERGI AB BUDGET 2023
Uppdaterad 31/8

TOTAL Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKTER
Rörelseintäkter Elnät 282 622 279 900 278 051 293 861
Rörelseintäkter Värme 104 460 100 151 102 964 108 920
Rörelseintäkter Stadsnät 40 505 43 300 41 090 46 550
Anslutningsavgifter 18 828 21 545 16 850 20 900
Aktiverat arbete 14 087 15 400 16 000 18 800
Övriga intäkter 9 164 10 206 11 798 13 160

469 666 470 502 466 753 502 191
KOSTNADER
Transiteringskostnad 25 257 26 000 23 110 26 360
Inköp förlustenergi 14 289 14 500 8 924 14 996
Bränslekostnader 34 894 34 874 34 738 38 986
Övriga ext kostnader 207 615 202 965 209 823 213 052
Personalkostnader 74 562 72 665 78 973 83 682
Avskrivningar/Nedskrivningar 62 491 62 299 62 347 67 888

419 108 413 303 417 915 444 964
RÖRELSERESULTAT 50 558 57 199 48 838 57 227

FINANS. NETTOKOSTNAD 6 729 7 824 6 464 11 000

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 43 829 49 375 42 374 46 227
TILLFÖRDA MEDEL 106 320 111 674 104 721 114 115

INVESTERINGAR 109 484 215 800 199 900 276 000
Finansieringsnetto -3 164 -104 126 -95 179 -161 885
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Uppdaterad 31/8

ELNÄT Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKTER
Transiteringsintäkter 131 820 136 500 131 050 145 840
Gatljusintäkter 10 507 11 800 10 617 11 086
Aktiverat arbete 7 460 9 200 8 500 11 700
Anslutningsavgifter 10 008 10 900 8 550 10 900
Energiskatt 140 295 131 600 136 384 136 935
Övriga intäkter 4 391 4 802 4 802 5 130

304 481 304 802 299 903 321 591
KOSTNADER
Transiteringskostnader 25 257 26 000 23 110 26 360
Inköp förlustenergi 14 289 14 500 8 924 14 996
Övriga ext kostnader 36 791 34 700 35 883 38 748
Energiskatt 140 295 131 600 136 384 136 935
Personalkostnader 38 949 41 800 42 597 46 159
Avskrivningar 27 744 28 284 28 284 30 566

283 325 276 884 275 182 293 764
RÖRELSERESULTAT 21 156 27 918 24 721 27 827
FINANS. NETTOKOSTNAD 3 907 4 500 3 743 5 950

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 17 249 23 418 20 978 21 877
TILLFÖRDA MEDEL 44 993 51 702 49 262 52 443

INVESTERINGAR 55 111 70 500 60 150 105 050
Finansieringsnetto -10 118 -18 798 -10 888 -52 607
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Uppdaterad 31/8

VÄRME Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKTER
Värmeintäkter 100 542 97 180 101 464 104 920
Elproduktion 1 993 3 007 1 500 4 000
Utsläppsrätter 1 925 -36 0 0
Aktiverat arbete 931 1 000 1 000 1 500
Anslutningsavgifter 1 990 1 645 1 000 2 000
Övriga intäkter 810 1 500 1 424 1 771

108 191 104 296 106 388 114 191
KOSTNADER
Bränslekostnader 21 067 20 132 21 228 23 501
Inköp fjärrvärme 13 827 14 742 13 510 15 485
Övriga ext kostnader 19 004 20 400 22 687 22 993
Personalkostnader 18 294 18 068 18 068 19 218
Avskrivningar 15 613 14 500 14 398 15 793g

87 805 87 842 89 891 96 990

RÖRELSERESULTAT 20 386 16 454 16 497 17 201

FINANS. NETTOKOSTNAD 611 870 617 1 950

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 19 775 15 584 15 880 15 251
TILLFÖRDA MEDEL 35 388 30 084 30 278 31 044

INVESTERINGAR 20 078 86 900 62 650 125 150
Finansieringsnetto 15 310 -56 816 -32 372 -94 106
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Uppdaterad 31/8

STADSNÄT Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

Relationsavgifter intäkter 25 666 29 400 26 260 30 200
Serviceavgifter intäkter 6 912 6 900 6 940 7 200
Svartfiber/kapacitets hyra 4 116 2 200 3 810 5 350
Övriga kommunikationsintäkter 3 811 4 800 4 080 3 800
Aktiverat arbete 5 654 5 200 6 500 5 600
Anslutningsavgifter 6 830 9 000 7 300 8 000
Övriga intäkter 1 813 4 000 2 880 3 511

54 802 61 500 57 770 63 661
KOSTNADER
Övriga ext kostnader 9 104 11 000 9 704 11 456
Personalkostnader 20 254 20 000 22 951 21 444
Avskrivningar/Nedskrivningar 17 376 18 300 17 880 19 062

46 734 49 300 50 535 51 962

RÖRELSERESULTAT 8 068 12 200 7 235 11 699
FINANS. NETTOKOSTNAD 2 160 2 400 2 056 3 050

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 5 908 9 800 5 179 8 649
TILLFÖRDA MEDEL 23 284 28 100 23 059 27 711

INVESTERINGAR 30 340 27 000 36 700 34 300
Finansieringsnetto -7 056 1 100 -13 641 -6 589
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Uppdaterad 31/8

ENTREPRENAD Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKTER
Sålda tjänster 31 517 32 500 34 130 36 200
Externa intäkter 1 721 1 822 2 692 2 748

33 238 34 322 36 822 38 948
KOSTNADER
Övriga ext kostnader 5 567 6 425 7 225 6 337
Personalkostnader 24 965 25 770 27 427 29 561
Avskrivningar 1 757 1 500 1 785 2 550

32 289 33 695 36 437 38 448

RÖRELSERESULTAT 949 627 385 500

FINANS. NETTOKOSTNAD 51 54 48 50

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 898 573 337 450
TILLFÖRDA MEDEL 2 655 2 073 2 122 3 000

INVESTERINGAR 1 471 2 500 9 700 7 500
Finansieringsnetto 1 184 -427 -7 578 -4 500
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INVESTERINGAR 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027 Tkr

ELNÄT 105 050 113 150 119 150 108 150 124 150 569 650
VÄRME 125 150 24 450 8 250 5 250 5 250 168 350
STADSNÄT 34 300 33 400 32 400 28 350 27 550 156 000
ENTREPRENAD 7 500 3 500 1 500 1 300 400 14 200
GEMENSAMMA 4 000 2 200 1 600 1 950 1 250 11 000
S:A TOTALT 276 000 176 700 162 900 145 000 158 600 919 200

INVESTERINGAR 2023-2027

Tkr 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027

VINDKRAFT
Vindkraftverk 0 0 0 0 0
S:A TOTALT VINDKRAFT 0 0 0 0 0

Total
investering:

ELHANDEL 0 0 0 0 0 0

Solceller elproduktion 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
S:A TOTALT 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
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FINANSIERINGSANALYS
Tkr 2023 2024 2025 2026 2027
TILLFÖRDA  MEDEL:

ELHANDEL -2 067 -2 500 0 1 720 2 354
VINDKRAFT 530 590 1 541 1 551 1 566

SOLCELLER & LADDINFRA -87 500 750 1 200 1 600
-1 624 -1 410 2 291 4 471 5 520

AVSKRIVNINGAR:                       
ELHANDEL 174 433 499 565 631

VINDKRAFT 714 714 714 714 714
SOLCELLER & LADDINFRA 0 0 0 0 0

888 1 147 1 213 1 279 1 345

Summa tillförda medel: -736 -263 3 504 5 750 6 865 15 120

ANVÄNDA MEDEL:
Investeringar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
Summa använda medel: 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa:
NETTOFÖRÄNDRING -2 736 -2 263 1 504 3 750 4 865 5 120
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Tkr

FINANSIERINGSANALYS 2023 2024 2025 2026 2026
TILLFÖRDA  MEDEL:
         RESULTAT:                                  ELNÄT 21 877 22 430 23 325 24 915 26 877

VÄRME 15 251 14 186 18 310 23 014 27 571
STADSNÄT 8 649 11 428 11 453 12 140 10 386

ENTREPRENAD 450 300 300 300 300
46 227 48 344 53 388 60 369 65 134

AVSKRIVNINGAR:                       ELNÄT 30 566 35 184 38 502 41 750 45 068
VÄRME 15 793 21 288 21 942 22 212 22 422

STADSNÄT 19 062 20 637 22 219 23 737 25 135
ENTREPRENAD 2 550 2 500 2 500 2 500 2 500

67 971 79 609 85 163 90 199 95 125

Summa tillförda medel: 114 198 127 953 138 551 150 568 160 259 691 529

ANVÄNDA MEDEL:
Investeringar 276 000 176 700 162 900 145 000 158 600 919 200
Utdelning 11 322 11 801 12 966 14 590 15 705 66 384
Skatt 2 332 2 431 2 671 3 006 3 235 13 675
Summa använda medel: 289 654 190 933 178 537 162 595 177 540

NETTOFÖRÄNDRING -175 456 -62 980 -39 986 -12 027 -17 281 -307 730

Utdelning KNE 30 32 32 33 33 160
Skatt KNE 7 7 7 7 7 35
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Kungälvs
fjärrvärmepris

jämförelse nuläge

• Kungälv-Ytterbynätet hamnar strax över
medelpris men under medianpris 2022
• Pris för fjärrvärme 2022: 913 kr /kWh enligt
NH utredningen.
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kungalvenergi.se

Vi föreslår en prisökning på Fjärrvärme (2023-01-01) för Kungälv-Ytterby samt Kode och Kärna Närvärme på 6,5 %. 
Prisökning i den storleksordningen har redan kommunicerats till kunder, ingen negativ reaktion så långt. 

Anledningen till prisökningarna är kraftigt höjda kostnader för insatsvaror, bränsle, transporter samt för underhåll i form av framförallt 
material och elektronik. En ytterligare anledning är risk för att högre räntor slår hårdare när vi investerar så mycket i närtid.

Prisändring inför 2023 inkl. omvärldsanalys

Ökade kostnader på
biomassa samt ökade

underhållskostnader gör
att Kraftringen I Lund 

höjer sitt fjärrvärmepris
+6 % från 1 januari 2023

Eon, som har fjärrvärmekunder
i Stockholm, Örebro, 

Norrköping och Malmö, 
kommer i snitt att höja sina
priser med 13%. För vissa

företagskunder i Malmö ligger 
höjningen däremot på 20 %.

Fjärrvärmeföretaget
Stockholm Exergi kommer

att höja sina priser med 
8,1 %. 

Luleå Energi höjer med 6 %, 
trots att en stor del av 

fjärrvärmeproduktionen
kommer från återvunnen

energi från industrin

Vattenfall i Askersund, Motala, 
Uppsala, Nyköping, Vänersborg
och Sthlmssområdet, höjer sina
priser. Som mest i Uppsala med 

4,5 %, och i resten av orterna
med nästan lika mycket

Göteborg Energi 3,0 %

Öresundskraft höjer
fjärrvärmepriset i
Helsingborg och 

Ängelholm med 2 % 
under 2023. 

Stenungssund höjer
fjärrvärmepris med 

50%

Jämtkraft i Östersund
5 %

Borås E&M 2-3%

Kungälv Energi  
6,5%

Karlshamn 6 %

Tekniska verken 
Linköping och Mjölby-

Svartådalen 3 % 

Aneby 7%
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Intern kontroll

Kungälv Energi
Kungälv Närenergi
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Intern kontroll plan i korthet

Attestinstruktion
• 2 personers godkännande ska alltid finnas på alla 

underlag som föranleder en utbetalning

• VDs kostnader attesteras av styrelsens ordförande

• Attest upp till 200 tsek AO-chef (ev delegerat till 
Team-ledare upp till 50 tsek)

• Avtal upp till 200 tsek varaktighet längst 3 år AO-
chef behörig att teckna. Över gränserna tecknas av 
VD.
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• Tidrapporter attesteras av överordnad

• Ledningssystem – policies, rutiner, mallar

• Endast behöriga personer har tillgång till 
bankkonton, uppdaterade fullmakter

• Ändring av fast data kan endast göras av behöriga 
(t ex kontonummer för utbetalning)

• Anställningshandlingar finns

Intern kontroll plan i korthet
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• Inköp – görs inom tecknade avtal

• IT-policy  

• Reparation och underhåll görs enligt fastlagda 
planer

Intern kontroll plan i korthet
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AttestinstruktionAttestregler

Kontering görs av beställare, av sakgranskare/riktighetsbestyrkare eller 
attestant.
Attestant är ansvarig för att konto, ansvarsområde och verksamhet är 
korrekt.

Två personers godkännande skall finnas på alla underlag som föranleder 
en utbetalning.
Attest får ej göras av samma person som bestyrker riktigheten.

VD:s kostnader attesteras av styrelsens ordförande.

Attesträtt avseende kostnad överstigande 200 Tkr – av VD eller dennes 
ersättare
Attesträtt avseende kostnad upp till 200 Tkr – av AO – chef eller dennes 
ersättare
Attesträtt avseende kostnad upp till 50 Tkr kan delegeras inom 
affärsområdet om skäl föreligger. 
Sakgranskning/riktighetsbestyrkande – sakkunnig anställd person (annan 
än attestanten)
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Avtal innebärande en årskostnad som understiger 200 Tkr och en varaktighet på 
mindre är tre år undertecknas av attestant. Övriga avtal undertecknas av VD 
eller tillförordnad VD. Lämnade offerter vilka kan leda till avtal omfattas av 
samma regler som reglerna avseende avtal enligt ovan. Avrop av delleveranser 
inom ett avtals ramar sker enligt mandat givna i det dagliga arbetet.

Utbetalningsförslag och leverantörsbetalningar (attesterade fakturor) 
undertecknas av registrator tillsammans med ekonomichef eller Lillemor Ölme 
(ersättare Yvonne Friberg).

Tidrapporter
Respektive teamledare attesterar tidrapporter för övriga i teamet vilka 

undertecknar sina tidrapporter.
I övrigt attesteras tidrapporter enligt följande; Per person enligt 
organisationsschema.

Attestinstruktion
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Intern kontroll

Kungälv Energi har en 
Intern kontroll plan vilken uppdateras minst årligen

Fastställs av styrelsen i december varje år
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Område Styrdokument Metod Ansvarig
Generell
• Finns relevanta policies och 

rutiner
• Ledningssystem arbetsmiljö Löpande systematisk uppdatering av 

bolagets ledningssystem för arbetsmiljö 
vilket innehåller policies och rutiner samt 
även mallar.  Efterlevnad genom utbildning 
samt löpande information om förändringar. 

Hans Larsson-Ljungblad

Ekonomi
• Finns uppdaterade 

attestlistor  
• Attestreglemente Löpande uppdatering av attestreglemente 

vid personalförändringar
Maria Lassing Malm

• Kontroll att attest av 
leverantörsfakturor skett av 
rätt person

• Attestreglemente
• Arbetsrutin leverantörsfakturor

DCE används för hantering av 
leverantörsfakturor vad avser sakgranskning 
samt attest. Gränserna i DCE följer strikt 
attestreglementet. Ändringar i DCE 
avseende rättigheter kan endast göras av 
DCE-administratör. Samtliga 
leverantörsfakturor hanteras i DCE

Maria Lassing Malm

• Görs rättvisande 
periodisering av intäkter och 
kostnader

• Redovisningslag
• Bokföringslagen

Genomgång av fakturor ankomna vid 
månadsskiften vid månads- samt årsbokslut 
för att identifiera periodiseringar som skall 
göras. Månadsbokslut görs varannan 
månad.
Analyser vid varje månadsbokslut utav 
resultat per konto och verksamhet gentemot 
budget samt gentemot föregående år. 
Väsentliga avvikelser analyseras, förklaras 
och dokumenteras.

Lillemor Ölme

Maria Lassing Malm

Kapitel
2. Ledningens ansvar

Avsnitt:
4. Risker och Intern kontroll

Dok nr:
D 2.4.1

Reviderad den Sidan
1(4)

Framtaget av:
Maria Lassing Malm

Datum
2021-11-23

Fastställt av:
Styrelsen

Gäller från
2021-12-03

INTERN KONTROLLPLAN, uppdaterad 2021-11-23 1
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• Görs rättvisande 
periodisering av intäkter 
och kostnader

• Redovisningslag
• Bokföringslagen

Genomgång av fakturor ankomna vid 
månadsskiften vid månads- samt 
årsbokslut för att identifiera 
periodiseringar som skall göras. 
Månadsbokslut görs varannan månad.
Analyser vid varje månadsbokslut utav 
resultat per konto och verksamhet 
gentemot budget samt gentemot 
föregående år. Väsentliga avvikelser 
analyseras, förklaras och dokumenteras.

Lillemor Ölme

Maria Lassing Malm

• Kontroll av att 
sakgranskning och attest 
skett av två olika personer

• Attestreglemente
• Arbetsrutin 

leverantörsfakturor

Enda möjligheten i DCE är att 
sakgranskning respektive attest är skilt. 
Fungerar helt strikt och kan ej kringgås.

Maria Lassing Malm

• Endast behöriga personer 
har tillgång till bankkonton

• Fullmakter hos bank Fullmakter hos banken uppdateras 
löpande vid personalförändringar

Maria Lassing Malm

• Ändring av fast data i 
kunduppgifter kan endast 
göras av behöriga 
personer

• Inställningar ekonomisystem Inläggningar av fast data avseende nya 
kunder samt ändringar av fast data för 
befintliga kunder kan endast göras av 
utvalda behöriga personer.

Maria Lassing Malm

• Finns alla anställnings-
handlingar och är det rätt 
ifyllda

• Arbetsrutin för anställning Anställningshandlingar upprättas vid 
varje nyanställning. Samtliga 
anställningshandlingar sparas 
systematiskt i inlåst skåp.

Marie Berntsson

• Kontroll av respektive 
anställds arbetade tid

• Rutin tidrapportering Varje anställd lämnar varje vecka in 
tidrapport med arbetad tid i systemet 
Flex. Tidrapporten attesteras av 
överordnad chef.

Marie Berntsson
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• Är alla avbrott på elnätet 
rapporterade och är de rätt 
dokumenterade

• Avbrottsstatistik Samtliga avbrott rapporteras löpande in i 
systemet Facil. Avbrottsstatistik 
redovisas löpande till Energimyndigheten 
samt redovisas i bolagets 
årsredovisning.

Produktion Fjärrvärme
• Betalning sker endast av 

levererat bränsle
• Arbetsrutin för invägning av 

bränsle
Noggrann invägning, våg krönt på 
årsbasis. Vägning innan och efter 
lossning.
Bränsleprov enligt Svensk Standars 
187113.

• Görs reparation och 
underhållsarbete av 
anläggningen enligt plan

• Arbetsrutin för service och 
underhåll

Revision görs efter de olika 
leverantörernas anmärkningar på 
underhåll.
Underhållsprogram/plan vilken vi arbetar 
utifrån.

Miljö
• Är alla nedtagna miljöfarliga 

stolpar för elnätet 
redovisade och är de rätt 
dokumenterade?

• Arbetsrutin för hantering av 
utrangerade stolpar

Samtliga utrangerade stolpar 
dokumenteras avseende vart de har 
sänts. Avseende sålda stolpar skriver 
köparen på att de har tagit del av att de 
har tagit information angående hur man 
ska hantera dessa.
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IT

• Har alla användare av 
nätverket löpande 
uppdaterade lösenord. 
Används tillräckligt 
komplexa lösenord.

• Arbetsrutin för datasäkerhet Automatisk ändring av lösenord med 
intervall löpande. Vi använder oss av 
komplexa lösenord.
Företaget har uppdaterad IT-policy.

Annelie Rickardsson

Inköp

• Följer verksamheten 
tecknade avtal eller 
handlar man utanför 
tecknade avtal

• Inköpspolicy
• Tecknade ramavtal
• Inköpsinstruktioner

Kontroll genom attesträtten av 
inköpsfakturor

Respektive AO-chef
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Revision KPMG
Fokus på processer kring;
• Anläggningstillgångar
• Intäkter
• Attester, attestinstruktion

Inga brister eller förbättringspunkter identifierade.

Lekmannarevisorerna
Inga brister eller förbättringspunkter identifierade.

Controlling elhandel, intern rutin inom KNE
Inga avvikelser noterade vid utförd controlling under 2021.

Finanspolicy låneportfölj
Inga avvikelser från finanspolicyn avseende vår låneportfölj under 2021.

Nya rutiner under året
Nytt försystem för vissa flöden avseende intäkter elanslutningar. 
Kopplingar/rutiner avseende nytt kundsystem CST automatiserade.
Scanning på förrådet införd.
M m.

Ändrade rutiner under Corona
Vissa manuella utbetalningar attesteras i efterhand om akut. Många av dessa läggs in digitalt i 
leverantörsfakturasystem istället. Material, pärmar tas med till hemmet.

Utvärdering intern kontroll år 2021
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Budgeterat resultat för 2022 var på 18 Mkr.  
Resultatet får troligen flyttas över till 2023.

Rollsbo västerhöjd och Kullen är stora 
intäktsposter flyttas över till 2023. 
Eventuellt kunna sälja några tomter i år.

Kostnader enligt plan – intäkter dröjer till 
lantmäteriförrättning samt godkänt bygglov.  
Likadant för ”Kullen”.

Kostnader för grushantering – intäkter per 
månad hela nästa år.
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32 620

20 000



226/22 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober - KS2021/0542-8 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober : 3. Bokab - koncerndialog, bolagsinforamtion 5 okotber 022



226/22 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober - KS2021/0542-8 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober : 3. Bokab - koncerndialog, bolagsinforamtion 5 okotber 022



226/22 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober - KS2021/0542-8 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober : 3. Bokab - koncerndialog, bolagsinforamtion 5 okotber 022

1‐3

8
4

5
6 7

16

9 10
11

12A

12B
14 15

17

13

ROLLSBO VÄSTERHÖJD – KLART 25 NOVEMBER 2022
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KULLEN
Sammanfattning projektet
• Tillskapar Ca 16 000 kvm 

verksamhetsmark.
• Bokab tagit fram planen
• Minimal belastning på 

planavdelningen
• Mycket låg kostnad för 

planarbetet
• Skapar arbete till lokala 

entreprenörer och i sin tur 
intäkter och goodwill till 
kommunen

• Nya arbetsplatser 
• Intäkter till VA 
• Intäkter till kommunen
• Intäkter till Bokab
• Intäkter till Bygglov
• Intäkter till lokala affärer, 

restauranger, butiker……
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Gata inkl delvis GC‐bana ca 5000 m
Buss och GC‐bro va 80m
Parkeringshus 250 000/parkering
Intäkt 2000 lgh (?)
Intäkt VA för lägenheter = 121 Mkr (?)
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+55

+50

2000 lgh med ca 90 BTA / lgh = 180 000 BTA
Snitt på 7 våningar per hus = 25 700 kvm BYA
Jfr kongahälla där 38% av kvartersmarken bebyggs
2000 lgh => 67 630 kvm kvartersmark. 
Enbart på relativt enkla toppytor är det ca 95 000 kvm mark vilket i teorin 
skulle kunna innebära 40% fler bostäder. (Ca 2800 lgh)
Vi bygger hus längs med vägar upp på berget på ca 3000 lpm väg => 3000 lpm x 
50% / 10m = 150 lgh x 5 vån = 750 lgh
P‐hus för 1000 bilar = 250 Mkr ? 3st P‐hus som i Kongahälla (113 *3 = 339 p‐platser per 

hus) ger 1017 platser 
15 000 kvm mark behövs (10 000 kvm BYA)
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Idématerial – Framtaget av Chalmers arkitektstudenter

Ola Nylander – Professor Arkitektur Chalmers, CBA
Björn Gross – Lektor Arkitektur Chalmers
Kaj Granath – Professor Arkitektur Chalmers
Martin Persson – Hydrogeolog och geofysiker, Doktor geologi – Ggb Universitet ‐ Norconsult
Tea Cole – Planarkitekt ‐ 30 års erfarenhet stadsplanering – kommunal och privat ‐ Ramböll
Henrik Undeland – Landskapsark. ‐ 40 års erfarenhet – Trafikverkets ark‐pris – nominerad i år ‐ Ramböll
Staffan Sandberg – Trafikplanerare – 15 år – trafikverket – kommunal planering – Ramböll
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Bovieran (Norra Kyrkbäcken)
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Ny S500 BTG som ersätter bef S500.
Trolig placering 2m väster om 
tomtgräns. Se nästa sida för detaljer. 

Bef S500 BTG rivs i erforderlig 
omfattning.

Ny ”Boviera” i troligt läge.

Ny byggnads placering och storlek 
bestäms senare.

Ny S200 samt nya 
spillvatten‐
anslutningar från 
nya byggnader.

Ny S500 som ersätter bef S500

Ny väg/parkering

Lika +höjd på ny som bef
ledning. +höjd ?

Bef S500 BTG rivs i 
erforderlig omfattning.
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• I detta specifika fall är det stora kostnader med att lägga om VA:s ledningar för att möjliggöra byggnation av Bovieran samt 
ytterligare ett boende. Känns inte skäligt att Bokab skall betala närmare ca 5 Mkr (uppskattat pris) och VA tar intäkter på ca 6
Mkr när VA enbart har marginella kostnader för detta projekt. Förslag är således att VA utför alla ledningsdragningar inklusive 
två stycken servis‐punkter. VA tar alla kostnader och intäkter enligt nedan. Skulle nettovinsten för VA‐verket (efter alla 
kostnader dragits av) understiga 1 000 000 kr betalar Bokab mellanskillnaden till VA så att vinsten för VA‐verket blir 1 Mkr.

• VA får på detta sätt gratis (med vinst) rättat till sin ledning som delvis ligger i bakfall samt så flyttar man fram VA:s kommande 
underhållsbehov. Vi sparar mycket stora kostnader åt VA för det framtida underhållsarbetet med att byta denna ledning.

• Uppskattad intäkt för VA när vi utför ca 75 lägenheter på en yta av ca 12 500 kvm tomt och två anslutningar.  
75 lgh x 60 695kr = 4 552 125 + 270 000 (2st anl.avg) + 1 250 000 (tomtyteavgift) = 6 072 125
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Norra Kyrkbäcken
VA‐ledningar kan utföras i och bredvid parkområde 
(grönmarkerat område) enligt geoteknisk utredning. 
Även VA‐konsulter har rekommenderat att utföra 
ledningsdragningarna här. 
Marken tål de belastningar som krävs både i nuläget och 
även för de kommande eventuella underhållsåtgärder. 
Ledningsdragningen har också flyttats upp från bäcken för 
att säkerställa både belastningssäkerhet samt eventuell 
lerupptryckning i bäcken. 

Blåmarkerat område är i dag inom detaljplanerat område 
för Ytterbyhemmet och är satt som A‐ändamål. Man bör 
reglera över marken så att kommunen erhåller 
grönmarkerat område och Bokab erhåller blåmarkerat 
område.
På blåmarkerat område kommer VA‐ledningar att 
förläggas, vägar till nya fastigheterna samt parkeringsytor 
att utföras. Grönmarkerat område skall bli parkmark.

Bokab bekostar framtagande av detaljplan med 
utredningar samt infrastruktur inom detaljplanerat 
område med avdrag för de av VA redan projekterade nya 
trycksatta ledningarna. 

Bokab bör erhålla del av VA‐intäkter för området då 
Bokab tar stora kostnader för att omlägga befintlig spill‐
ledningar för att göra området bebyggbart. Skulle vi inte 
lagt om S500 hade ingen byggnation skett och inga 
intäkter till VA hade varit möjlig. Bef S500 är också delvis 
lagd med bakfall vilket nu rättas till och vi minskar nu VA:s 
underhållsbehov. Bokab bör åtminstone ersättas för 75% 
av sina kostnader med att lägga om VA:s ledning under 
förutsättning att VA också gör en vinst i projektet.

Mark som 
regleras över 
till kommunen

Mark som 
regleras över till 
Bokab.

Mark för parkering, gata, ledningar. Endast 
komplementbyggnad får uppföras på ytan. 
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För och nackdelar med de olika korridorerna 
– enligt trafikverket klart 2032 (?) Vägkorridorer
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Parallellbro

Schematisk skiss för ny bro samt avfarter till E6
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21

4
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3

21

4

Verksamheter i område 1 (ca 25 000 kvm). 
Mark för villatomter 2, 3 och 4 (totalt ca 194 000 kvm).

Gulmarkerat är bestämt i ÖP 2010 som ”Bostäder 2020”. 
Kommunens mark som del av byte med Rollsbo Södra 
(Vägreservatet) ca 23 000 kvm

Stort tillskott till kommunens villatomter
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Friskis

JULAByggMax
ICA

STC4

3

1

2

JYSK

Önskar etablera 
även 1 ‐ 4

Rollsbo Ryr ‐ Förtätning
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Budget 2022 18 Mkr där Rollsbo västerhöjd 
och Kullen är stora intäktsposter flyttas över 
till 2023. Planerat att sälja några tomter i år.

Kostnader enligt plan – intäkter dröjer till 
lantmäteriförrättning samt godkänt bygglov.  
Likadant för ”Kullen”.

Kostnader för grushantering – intäkter per 
månad hela nästa år.
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Bolagsdialog 20221005
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Låneskuld

Låneskuld koncernen tom augusti 2 186 mkr  
• Internlån kungälv energi 50 mkr

Låneskuld kommunen tom augusti 1 570 mkr
• Amortering 1 juni -150 mkr 

• Amortering 19 september -70 Mkr 1 500 Mkr

Ram lånebeslut Inget beslut i år

Likviditet 294 Mkr  (297 Mkr)

Investeringar t o m augusti

Utfall 169 Mkr (142 Mkr)

Årsbudget 620 Mkr
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OBS!

Avvikelser mot 

budget

Prognos budgetavvikelser, driftredovisning 2022 Prognos 2022 Budget 2022 % avvikelse

Mkr

Politisk organisation 0,5 17 2,9%

Kommungemensamma kostnader 26,1 169,5 15,4%

 - varav sjuklönekostnad hög sjukfrånvaro 17,5

Stab inkl KD 4,2 125,4 3,3%

Bildning och lärande 11 1317,2 0,8%

Trygghet och stöd -17,5 1132,4 -1,5%

 - varav försörjningsstöd 0 23 0,0%

 - varav myndighet -23,8 204,7 -11,6%

Samhälle och utveckling 0 257,3 0,0%

Summa 24,3 3018,8 0,8%

Finansiering 26,8 -20

Exploatering och realisationsresultat 65 -50

Reavinst 0

Total avvikelse mot budget 116,1 2948,8 7,9%
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RESULTATPROGNOS Augusti 2022

Kommunen

Mkr Budget Prognos Avvikelse

2022 2022

Verksamhetens nettokostnad 2 948,9 -                     2 832,8 -                     116,1                          

Skatter o statsbidrag 3 067,0                      3 208,0                      141,0                         

Finansiella nettokostnader 28,0 -                          18,0 -                          10,0                           

Årets resultat 90,1                           357,2                         267,1                         
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Osäkerhetsfaktorer

• Ukrainakrisen
• Intäkter/kostnader kopplat till flyktingar
• Ca 800 tkr i kostnader och ca 4 Mkr i statsbidrag (avser både 2022 och 2023)

• Myndighet
• Redovisar underskott  -23,5 mkr
• Ökade kostnader för placering både unga och vuxna och för boenden – både fler 

placerade och kostnadsökningar/plats

• Inflationsutveckling
• Inflationen senaste prognos drygt 9%
• 1,5% i budgeten

• Ser inget stort genomslag i tertialbokslutet ännu – stor andel fasta elavtal och ett 
bra arbete inom måltid

• Ökat antal timmar inom hemtjänst efter pandemin

• Ökade kostnader för ToS pga personalbrist inom hemtjänst, äldreboende och LSS –
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Befolkningsutveckling

December 2021 48 271

Prognos    2022 49 342      +2,2%

Januari 48 322

Februari 48 396

Mars 48 548

April 48 632

Maj 48 707

Juni 48 762

Juli 48 840 1,2%
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Bolagsinformation 5 oktober 
2022
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Sammandrag T2
(nedan belopp anges i Mkr)

Resultaträkning-
sammanfattning

22-08-31 2022
Helår

2022
Helår

Utfall Prognos 
T2

Budget

Intäkter 158 239 233
Driftöverskott 65 89 87
Avskrivningar -29 -43 -44
Resultat före 
finansförvaltningen

29 31 29

Finansnetto -5 -9 -7
Resultat före 
bokslutsdispositioner

24 22 22
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Kassaflödesanalys
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Riskbedömning och Intern kontroll 
processen
• En nulägesanalys gällande Kungälvsbostäders risker sker 

årligen av styrelsen och ledningsgruppen. I samband med 
analysen uppdateras och graderas riskerna i riskanalysen och 
vår interna kontrollplan (IK-planen). 

• Det är styrelsen och ledningsgruppen som ansvarar för att 
den interna kontrollen är tillräcklig, men i praktiken är det i 
verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, 
såsom en del i det löpande arbetet. 
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• Som kommunens största allmännyttiga fastighetsägare 
arbetar vi aktivt  med att öka invånarnas förtroende
för oss som hyresvärd och därmed öka förtroendet för 
Kommunens möjlighet att erbjuda attraktiva 
hyreslägenheter

• Vi erbjöd lokalhyresgäster hyresreduktioner om de 
uppfyller   vissa kriterier under våren 2021 för att stötta 
dem  under Covid-19 pandemin

• Vi sitter med i styrelsen i NyföretagarCentrum och stöttar 
ekonomiskt verksamheten

• Vi är medlemmar och stöttar KMN
• Vi har arbetat om vår uthyrningspolicy och lättat på våra 

krav för att få hyra en lägenhet hos oss.
• Vi har begärt ett utöka borgensåtagande från kommunen 

för
att kunna öka takten i våra renoveringar. 

De av KF:s strategiska mål som vi arbetar med under 2021 -
2022.

• Vi har bjudit på en gratiskonsert med Peter Hallström på Mimers Hus 12/3
• Vi planerar för en stor dans –och musik konsert tillsammans med Hela 

människan på Mimers Hus 22/10

• Vi är delaktiga i planprogrammet 
Nytorgsstaden

• Vi arbetar i kommunens 
projektportfölj med förtätning 
Fontin, utveckling Komarken 

• Erbjuda praktikplatser i utemiljögruppen för 
språkpraktikanter, LIA praktikanter och praktikarbete

• Vi har anställt en handledare för 10 v. som skall handleda 6 
st
sommarpraktikanter i åldrarna 16-18 år

• Signerat allmännyttans 
klimatinitiativ med 
ambitionen att minska vår 
energi-förbrukning 30% och 
vara fossilfria till 2030. 

• Byggt om fjärr-
värmecentralerna i östra 
centrum och infört ett nytt 
styrsystem för värmen som 
ett led i att minska energi-
förlusterna. 

• Ett flertal underhållsarbeten 
har utförts såsom tak- och 
fönsterbyten för att bidra till 
minskad energiförbrukning.

• Vi tar fram en strategi för 
utbyggnad laddstolpar i hela 
vårt bestånd

• Kungälvsbostäder samarbetar med Kungälvs föreningsliv där företaget 
genom sponsring och samverkan stöttar ideella idrottsföreningar och 
kulturarrangemang.

• Ekonomisk stöttning av FC Komarken, Kungälvs Skridskoklubb, Kungälvs OK, IK 
Kongahälla, Kungälvs HK, IFK Kungälv och Roddarklubben.

KF:s 
strategisk

a mål

Att ge 
möjligheten till 

en aktiv fritid för 
alla åldrar

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

En ökad 
samordning 

mellan 
infrastruktur och 

byggnation i 
hela kommunen

Att medborgare 
och näringsliv 
ska känna ökat 
förtroende för 

kommunen

Att underlätta för 
invånare och 

företag i Kungälv 
som vill reducera 
klimatutsläppen

Att nå Sveriges 
lägsta arbetslöshet 

med utbildning, 
arbete och 

sysselsättning för 
dem som står längst 

från arbets-
marknaden
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Så arbetar vi med tryggare Komarken

Vi har startat upp en styrgrupp där följande ingår:

• Daniel Norlander, Christian Nordén Polisen

• Lena Anfeldt/Johan Sjöholm/Johanna Axrud Kommunen

• Bettina Tunberg/ Hans Kristensson Kungälvsbostäder

Syftet är förutom att byta bilder med varandra, att genomföra konkreta åtgärder och mäta resultat över 
tid.

Kungälvsbostäder mäter per fastighet:

• Trygg i bostadsområdet

• Säkerhet mot inbrott i bostaden

• Säkerhet mot inbrott i förråd/förvaring 
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AB Kongahälla 
2022-10-05

Frida Engdahl



226/22 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober - KS2021/0542-8 Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober : 6. ABK - Ekonomi bolagsinformation-koncerndialog 2022-10-05

Redovisat tom 2022-08-31

• Arvoden till styrelse och revisorer

• Företagsförsäkring

• Ersättning till revisorer

• Utdelning från Bokab och Kungälv Energi

• Utdelning till Kungälvs kommun
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tkr

2022 2021

Rörelseintäkter  0 0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -49 -63

Personalkostnader -68 0

Summa rörelsekostnader -117 -63

Rörelseresultat -117 -63

Finansiella poster 0 12 266

PERIODENS RESULTAT -117 12 203

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Tkr

2022-08-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 31 000 31 000

Omsättningstillgångar 290 12 466

SUMMA TILLGÅNGAR 31 290 43 466

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 2 000 aktier à kvotvärde 100 kr 200 200

Summa bundet eget kapital 200 200

Fritt eget kapital

Erhållna aktieägartillskott 31 000 31 000

Balanserat resultat 203 0

Periodens resultat -117 12 203

Summa fritt eget kapital 31 086 43 203

Summa eget kapital 31 286 43 403

Kortfristiga skulder 4 63

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 290 43 466
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AB Kongahälla 
2022-10-05

Frida Engdahl
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Redovisat tom 2022-08-31

• Arvoden till styrelse och revisorer

• Företagsförsäkring

• Ersättning till revisorer

• Utdelning från Bokab och Kungälv Energi

• Utdelning till Kungälvs kommun
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tkr

2022 2021

Rörelseintäkter  0 0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -49 -63

Personalkostnader -68 0

Summa rörelsekostnader -117 -63

Rörelseresultat -117 -63

Finansiella poster 0 12 266

PERIODENS RESULTAT -117 12 203

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Tkr

2022-08-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 31 000 31 000

Omsättningstillgångar 290 12 466

SUMMA TILLGÅNGAR 31 290 43 466

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 2 000 aktier à kvotvärde 100 kr 200 200

Summa bundet eget kapital 200 200

Fritt eget kapital

Erhållna aktieägartillskott 31 000 31 000

Balanserat resultat 203 0

Periodens resultat -117 12 203

Summa fritt eget kapital 31 086 43 203

Summa eget kapital 31 286 43 403

Kortfristiga skulder 4 63

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 290 43 466



227/22 Koncerndialog och bolagsinformation - 7 december -   :

Denna behandling '227/22 Koncerndialog och bolagsinformation - 7 december' har inget tjänsteutlåtande.



228/22 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag -   :

Denna behandling '228/22 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag' har inget

tjänsteutlåtande.
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